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Voorwoord

© Copyright 2017, Dehaco B.V. 
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te publiceren, in welke vorm of op 
welke manier ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dehaco B.V.. Dit geldt ook voor bijbehorende tekeningen en schematische 
weergaven, waar van toepassing. Dehaco B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in producten en/of onderdelen daarvan aan 
te brengen zonder voorafgaande aankondiging. Dat geldt ook voor de inhoud van deze handleiding. Voor informatie over installatie, onderhoud 
en reparatie die u niet in deze handleiding kunt vinden, adviseren wij u contact op te nemen met de technische afdeling van uw leverancier. 
Ondanks dat deze handleiding met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt Dehaco B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in 
deze handleiding of de gevolgen die uit deze fouten voortvloeien.

VOORWOORD
Algemeen
Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Dehaco ECO onderdrukmachine. Hiermee heeft u de beschikking over een 
machine waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste technieken en waarvan u nog jarenlang gebruik kunt maken.

Voor de ontwikkeling, productie en verkoop van de nieuwste ECO onderdrukmachines hebben het Nederlandse 
Dehaco en het Duitse Deconta de handen ineen geslagen. Twee gerenommeerde bedrijven die beide denken in 
termen van de wensen van de klant, innovatie, tijdige levering en kwaliteit. De jarenlange kennis en ervaring die 
beide bedrijven hebben op het gebied van machinebouw voor de asbestverwijderingsbranche zijn samengebracht. 
Op deze manier kunnen wij onze klanten meer bieden dan alleen onze eigen expertise.

Het resultaat is een machine die energiezuinig, betrouwbaar, veilig en innovatief is en waarmee de nieuwe 
standaard is gezet op het gebied van asbestverwijdering met onderdruk.

Dehaco B.V.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek
T +31 (0) 252 41 79 50
F +31 (0) 252 41 85 31
E info@dehaco.nl
I www.dehaco.nl
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EG-Verklaring van overeenstemming

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
 
Volgens bijlage IIA van de EU-machinerichtlijn 2006/42/EG

Wij, Dehaco B.V., verklaren hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de essentiële vereisten van 
de hierboven genoemde Europese richtlijn en onderstaande geharmoniseerde normen:

Product:   Dehaco ECO Onderdrukmachines

Merk    Dehaco ECO - by Deconta

Typeaanduiding:  ECO 1000 - 230V / ECO 1000 - 110 V / ECO 1650 - 230 V / ECO 1650 - 110 V /  
    ECO 3050 - 230 V / ECO 3050 - 110 V / ECO 5150 - 230 V / ECO 5150 - 110 V

Fabrikant:   Dehaco B.V. 
    Kruisbaak 25 
    2165 AJ Lisserbroek

Richtlijnen:   EMC-richtlijn 2004/108/EG 

Norm(en)   EN 60204-1:2006/AC:2010 

    EN 60335-2-69:2012

Plaats en datum:  Lisserbroek, 20-12-2017

Algemeen directeur:  Jeroen Korporaal
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1. Inleiding

1. INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Dehaco ECO 
onderdrukmachine watermanagementsysteem. 
Hiermee heeft u de beschikking over een machine 
waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste technieken 
en waarvan u nog jarenlang storingsvrij gebruik kunt 
maken.  

Wij adviseren u nadrukkelijk de veiligheids- en 
gebruiksinstructies voorafgaand aan het eerste 
gebruik van de Dehaco ECO onderdrukmachine 
aandachtig te lezen. 

 Ø Volg alle aanwijzingen in deze gebruikers- en 
onderhoudshandleiding nauwgezet op. Bewaar dit 
document zorgvuldig.

 Ø Iedereen die zich zal bezighouden met transport, 
installatie, bediening, onderhoud, reparatie, 
opslag of verwijdering/afvoer van Dehaco ECO 
onderdrukmachine dient deze gebruikers- en 
onderhoudshandleiding te lezen en begrijpen.

Deze gebruikers- en onderhoudshandleiding hoort 
bij de Dehaco ECO onderdrukmachine. Bewaar 
de handleiding gedurende het eigenaarschap 
van deze machine. Eventuele wijzigingen in de 
handleiding dienen op de juiste wijze te worden 
aangebracht en bewaard. Bij het uitlenen, verhuren 
of verkopen van de machine dient u de gebruikers- en 
onderhoudshandleiding aan de toekomstige eigenaar 
of gebruiker te overhandigen.

Alle in deze gebruikers- en onderhoudshandleiding 
opgenomen veiligheidsvoorschriften voldoen aan 
de wettelijke vereisten van de Europese Unie. Neem 
ook altijd de nationale of andere toepasselijke 
voorschriften in acht. 

Gebruik van de Dehaco ECO onderdrukmachines 
buiten de Europese Unie valt onder de wettelijke 
regels en voorschriften van het land van gebruik. Bij 
verschillende toepasselijke voorschriften en wettelijke 
regels altijd de meest strenge aanhouden.

1.1 Waarschuwingsaanduidingen

De waarschuwingsaanduidingen Gevaar, 
Waarschuwing, Voorzichtig en Let op worden in deze 
gebruikershandleiding als volgt gebruikt:

 GEVAAR!
Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot 
ernstig of dodelijk letsel

 WAARSCHUWING!
Duidt op een gevaarlijke situatie die potentieel kan 
leiden tot ernstig of dodelijk letsel

 VOORZICHTIG!
Duidt op een gevaarlijke situatie die potentieel kan 
leiden tot letsel

OPMERKING
De waarschuwingsaanduiding ‘Let op!’ wordt gebruikt 
voor verwijzing naar situaties die niet tot letsel maar 
wel tot schade aan eigendommen kunnen leiden.

1.2 Bedoeld gebruik

De Dehaco ECO onderdrukmachine is bedoeld voor 
het wegfilteren van niet-condenserende, met asbest 
verontreinigde lucht in het temperatuurbereik tot + 45 
°C, met afvoer van de lucht naar buiten.

Bij asbestsanering in gesloten ruimten moet worden 
voorkomen dat asbestvezels de te saneren ruimte 
kunnen verlaten en daardoor een gevaar vormen 
voor mens en milieu. Om deze redenen worden de 
te saneren gedeelten van de asbestvrije ruimten 
gescheiden en door middel van onderdrukapparatuur 
in dynamische onderdruk gehouden.

Een geïntegreerd filtersysteem is de voorwaarde die 
ervoor moet zorgen dat de concentratie asbestvezels 
van maximaal 1000 F/m3 in de afgezogen lucht niet 
wordt overschreden. De afgezogen lucht wordt naar 
buiten afgevoerd.

 LET OP!
 Ø Het apparatuur is niet geschikt voor het filteren 

van brandbare gassen of stoffen.

De gebruiker dient zich te houden aan de 
voorgeschreven bewerkingsparameters van deze 
handleiding. 
 
Het apparatuur mag alleen gebruikt worden waar 
het voor bedoeld is. Elk ander, verdergaand gebruik 
wordt beschouwd als oneigenlijk. Voor schade of letsel, 
van welke aard ook, dat daaruit ontstaat, is alleen de 
gebruiker aansprakelijk. 
 

 WAARSCHUWING!
 Ø Het apparaat is alleen getest met originele HEPA-

filters. Met het oog op de bedrijfszekerheid van 
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de machine moeten dan ook alleen originele 
Deconta filters worden gebruikt. Wanneer 
dit niet in acht worden genomen, kan de 
bedrijfszekerheid van de machine niet worden 
gegarandeerd. Dit kan tot gevolg hebben dat 
vanwege overbelasting van filter (lekverlies, 
scheur in filter, etc.) er per ongeluk gevaarlijke 
stoffen die niet te beheersen zijn in het milieu 
terechtkomen.

1.3 Veiligheid

Werken aan de apparatuur is alleen toegestaan voor 
daartoe geschoold personeel. Accurate kennis van de 
gebruikshandleiding is een voorwaarde bij het gebruik 
van het apparaat voor het personeel.
De gebruikshandleiding moet altijd in de onmiddellijke 
nabijheid worden bewaard, zodat iedereen erbij kan.
Dehaco is gehouden u als gebruiker ertoe te 
verplichten de gebruikshandleiding op te volgen en 
de machinetechniek niet oneigenlijk maar alleen te 
gebruiken voor waar deze voor bedoeld is! Bij niet-
naleving kan Dehaco geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden.

Om de veiligheid bij het gebruik van de installatie te 
garanderen, moet het volgende beslist in acht worden 
genomen:

◊ Niet gebruiken in ruimten met ontploffingsgevaar.
◊ Onderhoud, met inbegrip van verwijderen en 

vervangen van het filter, mag alleen worden 
uitgevoerd door hiertoe bevoegde personen, 
die daarbij de passende beschermende kleding 
dragen.

◊ Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
moet het apparaat altijd volledig van het lichtnet 
worden losgekoppeld.

◊ De beveiligende en beschermende voorzieningen 
dienen in onberispelijke conditie te worden 
gehouden.

◊ De op het apparaat aangebrachte 
veiligheidsinstructies moeten in leesbare toestand 
gehouden en opgevolgd worden.

◊ De algemeen geldende, wettelijke en 
overige bindende voorschriften inzake 
ongevallenpreventie en de omgang met gevaarlijke 
stoffen moeten in acht genomen worden.

Om de veiligheid te kunnen garanderen zijn 
eigenhandig gemaakte veranderingen aan het 
apparaat niet toegestaan. Om beschadiging te 
voorkomen mag het apparaat nooit gebruikt worden 
zonder het ingebouwde filter.

 LET OP!
 Ø Onderdrukapparaten zijn niet geschikt voor 

het filteren van condenserende, corrosieve, 
ontvlambare en explosieve lucht.

Wij willen u uitdrukkelijk wijzen op eventuele 
aanvullende regionale en nationale 
veiligheidsmaatregelen en voorschriften bij 
gebruik van deze apparatuur. 

Controle van de uitgeblazen lucht bij de eerste 
ingebruikname en voorts minstens om de drie jaar, 
dient door de gebruiker te worden uitgevoerd. 

Aanvullend op de gebruikshandleiding moeten 
de algemeen geldige, wettelijke of de bindende 
voorschriften inzake ongevallenpreventie en de 
bescherming van het milieu in acht genomen worden.

1.4 Gevaren

 GEVAAR!
Het aanraken van een defecte aansluiting op het 
lichtnet kan leiden tot zwaar letsel of zelfs de dood 
tot gevolg hebben.

 Ø De stroomkabel niet beschadigen.
 Ø De stroomkabel regelmatig controleren op 

beschadiging.
 Ø Een defecte stroomkabel voordat daar verder 

gebruik van gaat maken eerst laten vervangen 
door Dehaco of een professionele elektricien.

 LET OP!
Het apparaat kan beschadigd raken wanneer het op 
een ongeschikte netspanning wordt aangesloten.

 Ø Controleer of de op het typeplaatje aangegeven 
spanning overeenkomt met de netspanning ter 
plaatse.

 WAARSCHUWING!
De volgende materialen mogen niet worden gefilterd:

 Ø Hete materialen (gloeiende sigaretten, hete as, 
etc.)

 Ø Brandbare, explosieve, agressieve materialen en 
stoffen.

 WAARSCHUWING!
Vervuild filter:

 Ø Vervanging van het filter mag alleen worden 
uitgevoerd door hiertoe bevoegde personen die 
daarbij geschikte beschermende kleding dragen.

 Ø Filters moet als afval worden verwerkt zoals 
wettelijk voorgeschreven.
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1.5 Garantie

De garantie komt in de volgende gevallen te vervallen:
◊ Bij gebruik anders dan in deze handleiding 

benoemd.
◊ Bij onderhoudswerkzaamheden die niet of onjuist 

zijn uitgevoerd.
◊ Bij gebruik van onjuiste hulpstoffen.
◊ Bij gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen.
◊ Bij schade door slijtage.
◊ Bij schade door onjuiste opslag.
◊ Bij wijzigingen die niet zijn uitgevoerd in overleg 

met de fabrikant.

2. OVERZICHT
2.1 Algemene beschrijving

De Dehaco ECO onderdrukmachine is bedoeld voor 
het filteren van niet-condenserende, met asbest 
verontreinigde lucht in het temperatuurbereik tot 
+45ºC met afvoer van de lucht naar buiten.

2.2 Leveringsomvang

Tot de meegeleverde onderdelen van de Dehaco ECO 
onderdrukmachine behoren, ongeacht of het apparaat 
is gekocht of gehuurd en voor zover geen andere 
afspraken zijn gemaakt:

◊ onderdrukmachine
◊ gebruikers- en onderhoudshandleiding
◊ transportdeksels
◊ stoppen
◊ verpakking

Controleer direct bij aflevering of de machine 
compleet en onbeschadigd is. Neem contact op met 
uw leverancier indien er onderdelen ontbreken of 
wanneer er sprake is van transportschade.

2.2.1 Retournering na beëindiging van de 
huurperiode

Ter bescherming van onze klanten en in 
overeenstemming met de voorschriften voor het 
vervoeren van gevaarlijke goederen, moeten wij aan 
de wijze van retournering de volgende voorwaarden 
verbinden:

◊ zoals hierboven aangegeven
◊ grondig gereinigd (klaar voor gebruik)
◊ ontdaan van alle lijmresten
◊ zonder restvezelbinding
◊ zonder filter
◊ zonder beschadigingen
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3. Transport en opslag

3. TRANSPORT EN OPSLAG
3.1 Levering

De onderdrukmachine wordt geleverd op een 
pallet. Ter bescherming tegen weersinvloeden en 
beschadiging tijdens het transport, is het apparaat 
gewikkeld in PE-folie.

Transportschade dient bij aflevering onmiddellijk 
te worden gedocumenteerd door de expediteur of 
bezorgdienst. Van eventuele schade vragen wij u een 
aantekening te maken op de vrachtbrief.

3.2 Transport

Het apparaat uitsluitend transporteren in niet-
vervuilde toestand.
Om het apparaat over hindernissen te tillen zijn er 
draaggrepen op aangebracht.

3.3 Opslag

Het apparaat alleen opslaan in niet-vervuilde toestand.
Om schade te voorkomen mag het apparaat alleen 
worden opgeslagen in droge, voor onbevoegden 
ontoegankelijke ruimten.

Gebruik transportdeksels voor het afdekken van de 
aanzuigsteunen en gebruik stoppen voor het afdekken 
van de afzuig

Aanzuigsteunen met transportdeksels en de 
afzuigsteunen met stoppen afsluiten.
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4. Technische gegevens

4. TECHNISCHE GEGEVENS
4.1 Technische specificaties ECO 1000

230 V 110 V

Max. capaciteit bij onbelast draaien 1500 m3/h

- Max. capaciteit incl. Deconta H13 1100 m3/h

- Max. capaciteit incl. voorfilter (EU4) 1000 m3/h

Stroomaansluiting 230 V 100 - 120 V

Stroomverbruik 1,2 A 3 A

Motorvermogen 0,17 kW

Type stroomkabel H07RN-F 3G1,5

Beveiligingsklasse I

Soort beveiliging IP 54

Filtersysteem 2-traps

- Voorfilter EU

- HEPA-filter Conform EN 1822 klasse H13

Artikelnummer standaard 5410.0042 5410.0050

Artikelnummer PC+ uitvoering niet beschikbaar niet beschikbaar

4.2 Technische specificaties ECO 1650
 

230 V 110 V

Max. capaciteit bij onbelast draaien 2300 m3/h 2000 m3/h

- Max. capaciteit incl. Deconta H13 1800 m3/h 1500 m3/h

- Max. capaciteit incl. voorfilter (EU4) 1650 m3/h 1350 m3/h

Stroomaansluiting 230 V 100 - 120 V

Stroomverbruik 2,5 A 4 A

Motorvermogen 0,5 kW 0,345 kW

Type stroomkabel H07RN-F 3G1,5

Beveiligingsklasse I

Soort beveiliging IP 54

Filtersysteem 3-traps

- Voorfilter EU 3

- Tussenfilter EU 4

- HEPA-filter Conform EN 1822 klasse H13 of H14

Artikelnummer standaard 5410.0044 5410.0051

Artikelnummer PC+ uitvoering 5410.0046 5410.0052
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4.3 Technische specificaties ECO 3050

230 V 110 V

Max. capaciteit bij onbelast draaien 4500 m3/h 4000 m3/h

- Max. capaciteit incl. Deconta H13 3400 m3/h 3050 m3/h

- Max. capaciteit incl. voorfilter (EU4) 3000 m3/h 2500 m3/h

Stroomaansluiting 230 V 100 - 120 V

Stroomverbruik 4 A 7 A

Motorvermogen 0,75 kW 2 x 0,345 kW

Type stroomkabel H07RN-F 3G1,5

Beveiligingsklasse I

Soort beveiliging IP 54

Filtersysteem 3-traps

- Voorfilter EU 3

- Tussenfilter EU 4

- HEPA-filter Conform EN 1822 klasse H13 of H14

Artikelnummer standaard 5410.0047 5410.0053

Artikelnummer PC+ uitvoering 5410.0049 5410.0054

4.4 Technische specificaties ECO 5150
 

230 V 110 V

Max. capaciteit bij onbelast draaien 8000 m3/h 7400 m3/h

- Max. capaciteit incl. Deconta H13 5700 m3/h 5150 m3/h

- Max. capaciteit incl. voorfilter (EU4) 5150 m3/h 4000 m3/h

Stroomaansluiting 230 V 100 - 120 V

Stroomverbruik 8 A 15 A

Motorvermogen 1,5 kW 4 x 0,345 kW

Type stroomkabel H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 3G2,5

Beveiligingsklasse I

Soort beveiliging IP 54

Filtersysteem 3-traps

- Voorfilter EU 3

- Tussenfilter EU 4

- HEPA-filter Conform EN 1822 klasse H13 of H14

Artikelnummer standaard 5410.0043 5410.0055

Artikelnummer PC+ uitvoering 5410.0045 5410.0056
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4.5 Aansluitingen, maten, gewichten

ECO 1000 ECO 1650 ECO 3050 ECO 5150

Slangaansluiting afvoerlucht Optie Optie NW 300 NW 450

Slangaansluiting aanzuiglucht Optie Optie Optie Optie

Lengte 525 mm 770 mm 970 mm 1150 mm

Breedte 390 mm 410 mm 410 mm 720 mm

Hoogte 390 mm 410 mm 840 mm 840 mm

Gewicht incl. filter 18,8 kg 27,5 kg 55 kg 79 kg

4.6 Geluidsniveau

Gemeten op een afstand van 2 meter, motorvermogen 100%, in het vrije veld.

ECO 1000 ECO 1650 ECO 3050 ECO 5150

dB (A) 68 - 70 75 - 78 76 - 79 77 - 80

4.7 Filterbeschrijving/classificering

In het apparaat geïntegreerd is een drietraps filtercombinatie (ECO 1000 alleen 2-traps).

Nadere bijzonderheden:

Voor- en tussenfilter Voorfilter Tussenfilter

Kwaliteitsklasse conform DIN 24185/EN779 G3 / EU3 G4 / EU4

Casco kartonnen behuizing 
47 mm breed

kartonnen behuizing 
47 mm breed

Filtermedium glasvezel synthetisch

Filterrendement (Am) 85% 90%

Nominale volumestroom 5400 m3/h/m2 5400 m3/h/m2

Nominale aanstroomsnelheid bij nominaal volume 1,5 m/s 1,5 m/s

Initiële drukval 30 Pa 42 Pa

Aanbevolen finale drukval 450 Pa 250 Pa

Temperatuur/luchtvochtigheid 100ºC/100% RF (relatieve 
luchtvochtigheid)

100ºC/100% RF (relatieve 
luchtvochtigheid)

Filtermaten (in mm):

- ECO 1000

- ECO 1650 

- ECO 3050

- ECO 5150

305x305x47

305x610x47

610x610x47

305x305x47

305x305x47

305x610x47

610x610x47
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HEPA-filter, deeltjesfilter (S)
 

Casco kunststof

Filtermedium micro-glasvezelpapier

Isolerende sluitstop polyurethaan

Pakking polyurethaan

Filterklasse H13 pf H14 conform EN 1822

Temperatuur/luchtvochtigheid 110ºC/100% RF (relatieve luchtvochtigheid)

Filtermaten (in mm):

- ECO 1000

- ECO 1650 

- ECO 3050

- ECO 5150

284x284x150 

305x305x292 

305x610x292 

610x610x292

Beschermingsrooster tweezijdig
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5. Technische beschrijving

5. TECHNISCHE BESCHRIJVING

5.1 Beschrijving van het apparaat

Onderdrukmachine voor het wegfilteren van met 
asbest besmette lucht via een 3-traps filtereenheid 
(ECO 1000 alleen 2-traps). Het ingebouwde 
deeltjesfilter voldoet aan de vereisten conform EN 
1822 klasse H13 of H14.

◊ Energiebesparende ventilator met meer vermogen 
en een hoge capaciteit

◊ Egale en gemakkelijk te ontsmetten behuizing
◊ Stabiele en lichte behuizing
◊ 3-voudig afgedicht deeltjesfilter
◊ Deeltjesfilter conform EN 1822 klasse H13 of H14
◊ Filter eenvoudig en met zeer weinig uitstoot te 

vervangen, vervanging in 3 minuten of het filter 
moet worden vervangen wordt visueel getoond 
met een manometer (alleen bij de SE)

◊ Roestvrije en gepoedercoate behuizing
◊ Traploze vermogensregeling 0 - 100%
◊ Automatische soft start, ook na stroomuitval
◊ Alle bedieningselementen en functionele 

onderdelen schokbestendig
◊ Zelfsluitend uitblaasstuk

Opties:
◊ Opzetbehuizing voor tweede deeltjesfilter (dubbele 

filtratie)
◊ Opzetbehuizing voor zakfilters
◊ Onderstel (alleen de ECO 1000 en de ECO 1650)
◊ Slangaansluiting-adapter
◊ Netwerkaansluiting (RJ45-interface), niet mogelijk 

bij de ECO 1000

5.2 Besturingssysteem

Voor het besturingssysteem van de 
onderdrukapparaten kan worden gekozen uit de 
volgende uitvoeringen:

5.2.1 Manueel
Voor de regeling van het vermogen wordt de 
onderdrukmachine geleverd met een manuele 
traploze regeling.

5.2.2 PC+
Bij een PC+ uitvoering is de onderdrukmachine 
voorzien van een systeem, waarbij door middel van 
een touchscreen alle opties van de machine kunnen 
worden ingesteld. Maar de PC+ versie heeft veel meer 
dan dat; de PC+ versie geeft extra bedrijfszekerheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid. 

Beschikbaar voor de volgende modellen:
ECO 1650, ECO 3050 & ECO 5150

Kleurentouchscreen
De PC+ is uitgevoerd met een kleurentouchscreen. 
Hierop zijn alle waardes duidelijk af te lezen.
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Bediening in 7 talen
Voor de bediening kan standaard uit 7 talen gekozen 
worden:

Geïntegreerde stofsensor
Een optimale luchtstroom van het allerhoogste 
veiligheidsniveau!
In PC+ staat ‘PC’ voor ‘Particle Counter’. PC+ controleert 
het HEPA-filter continu op haar werking. Blijkt er 
onverwachts iets mis te zijn met het HEPA-filter? Dan 
geeft de machine een foutmelding en stopt deze 
acuut zodat er geen vervuilde deeltjes buiten het 
containment terecht komen. Dit wordt voorafgegaan 
door een akoestisch en optisch signaal waarna op het 
display valt af te lezen dat het filter vervangen dient te 
worden. 

Standby functie
PC + als back-up machine
Valt er onverwachts een onderdrukmachine uit 
waardoor er sprake is van een te lage druk in het 
containment, dan zal de PC+ versie automatisch 
inschakelen na de ingestelde tijd. 

Is er niemand aan het werk? Met de standby functie 
zijn bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en veiligheid 
buiten de reguliere werktijden gegarandeerd. 

Automatische modus
De PC+ kan zowel handmatig als in  automatische 
modus worden gebruikt. Bij de automatische modus 
dient er een keuze gemaakt te worden uit twee 
mogelijkheden, namelijk:

 Ø Instellen van het gewenste aantal kubieke meter 
per uur (m3/h).

 Ø Instellen van het gewenste aantal pascal (Pa) in het 
containment.

Door één van bovenstaande opties in te stellen zal de 
machine zichzelf gaan aanpassen aan de ingevoerde 
waarde en deze continu bewaken.
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6. Montage

6. MONTAGE
De onderdrukmachine wordt af-fabriek gebruiksklaar 
afgeleverd en kan onmiddelijk in bedrijf worden 
genomen. 

Bij zichtbare beschadiging het apparaat niet in gebruik 
nemen. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met 
uw leverancier.

 LET OP!
In principe kan de onderdrukmachine ook direct 
in het containment (vuile ruimte) gebruikt worden 
(overdruktechniek verhindert het binnendringen van 
verontreinigde omgevingslucht in de behuizing), maar:

 Ø Aangezien de apparaten van buitenaf 
vervuild raken en daarom na afloop van de 
saneringswerkzaamheden uitgebreid gereinigd 
moeten worden, moet het gebruik in het 
saneringsgedeelte absoluut vermeden worden!

◊ Apparaat plaatsen in de scheidingswand tussen 
het witte- en saneringsgedeelte.

◊ Ca. 100mm in het te saneren gedeelte plaatsen.
◊ Apparaat met de scheidingswand afdichten.
◊ Afvoerslang naar buiten richten.
◊ Zorgen voor voldoende ingeblazen lucht in het te 

saneren gedeelte.
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7. Ingebruikname

7. INGEBRUIKNAME

7.1 Besturingssysteem manueel

Voor de regeling van het vermogen wordt de 
onderdrukmachine geleverd met een manuele 
traploze regeling.

◊ Stroomtoevoer verzorgen
◊ Regelaars bedienen

7.1.1 Ruimte op onderdruk houden
◊ Gewenste onderdruk instellen bij de 

luchtinlaatopening of met de traploze regelaar

 Ø Onderdruk te hoog?  
Luchtinlaatopening openzetten of het apparaat 
lager instellen.

 Ø Onderdruk te gering? 
Luchtinlaatopening sluiten of het apparaat hoger 
instellen.

7.2 Besturingssysteem PC+

1) Meetpunt in het containment bepalen en met PE-
slang 8 x 1 met de aansluiting van de onderdruk 
verbinden.

2) Meetpunt in het ‘witte gebied’ bepalen 
(aangrenzende ruimtes) en met PE-slang 8 x 1 met 
de aansluiting van de atmosfeer verbinden

  
3) Stroomtoevoer verzorgen, op het display 

wordt gedurende ± 30 seconden het volgende 
weergegeven: 

Na initialisatie is het apparaat klaar voor gebruik.

7.2.1 Taal instellen touchscreen

Door op de knop met de tekstballon te drukken 
verschijnt het display met de verschillende taalkeuzes:

Het besturingssysteem kan in drie verschillende modi 
gebruikt worden. De actieve modus wordt gemarkeerd 
met een blauwe achtergrond.

Aansluiting 
atmosfeer

Aansluiting 
onderdruk
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7. Ingebruikname

7.2.2 Handmatig besturingssysteem
In de handmatige modus wordt met de „+“ en de „-“ 
toets de kracht van de ventilator ingesteld. Op de 
display wordt de vermogenswaarde in %, de gemeten 
onderdruk in Pa, de volumestroom in m³/h en cfm en 
de absolute druk in Pa na de filters getoond.

Na ongeveer 30 seconden zonder invoer zal het display 
overschakelen naar screensaver. Hier worden de 
nominale (target) en de proceswaarde (actual) van 
het ventilatorvermogen weergegeven in %, evenals 
de filterbezetting. De screensaver-modus kan worden 
beëindigd door op ‘close’ te drukken.

7.2.3 Automatische modus onderdruk
In de automatische modus onderdruk wordt met 
de “+” en “-” toets de normwaarde ingesteld voor 
de onderdruk in Pascal. Door vergelijking van de 
ingevoerde normwaarde met de permanent gemeten 
werkelijke proceswaarde, wordt snelheid van de 
ventilator automatisch aangepast, dat wil zeggen dat 
de ventilator automatisch over gaat op “hoger” of 
“lager”.

Op het display worden de vermogenswaarde in %, de 
gemeten onderdruk in Pa, de volumestroom in m3/h en 
cfm en de absolute druk in Pa na de filters getoond.

Na ongeveer 30 seconden zonder invoer zal de 
display in de screensaver-modus overschakelen. Hier 
worden de normwaarde (target) en de proceswaarde 
(actual) voor de onderdruk weergegeven, evenals de 
filterbezetting. De screensaver-modus kan worden 
beëindigd door op de ‘close’ te drukken.

Bereikt het onderdrukmachine de vooraf ingestelde 
normwaarde niet, dan wordt na verstrijken 
van de vertragingstijd die is opgegeven in het 
menu instellingen (Alarm < Set point after) het 
volgende foutbericht weergegeven en klinkt er een 
geluidssignaal.
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7. Ingebruikname

7.2.4 Automatische modus volumestroom
In de automatische modus volumestroom wordt met 
de “+” en “-” toets de normwaarde in m3/h en cfm voor 
de volumestroom gegeven. Door vergelijking van de 
ingevoerde normwaarde met de permanent gemeten 
werkelijke proceswaarde, wordt de snelheid van de 
ventilator automatisch aangepast, dat wil zeggen de 
ventilator gaat automatisch over op “hoger” of “lager”.

Op het display wordt de vermogenswaarde in %, de 
gemeten onderdruk in Pa, de volumestroom in m3/h en 
cfm en de absolute druk in Pa na de filters getoond.

Na ongeveer zonder invoer zal het display in de 
screensaver-modus overschakelen. Hier worden de 
normwaarde (target) en de proceswaarde (actual) 
voor de volumestroom weergegeven, evenals de 
filterbezetting. 

De screensaver-modus kan worden beëindigd door op 
‘close’ te drukken.

Bereikt het onderdrukmachine de vooraf ingestelde 
normwaarde niet, dan wordt na verstrijken 
van de vertragingstijd die is opgegeven in het 
menu instellingen (Alarm < Set point after) het 
volgende foutbericht weergegeven en klinkt er een 
geluidssignaal.
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7. Ingebruikname

7.2.5 Veranderen van modus
Door te drukken op ‘Instellingen’ kan de stand van de 
onderdrukmachine worden gewijzigd. 

Het apparaat staat in de manuele stand, overschakelen 
naar automatisch kan door het aantippen van ‘Set’.

De weergave verandert in de stand voor de selectie 
van automatische bediening. Door aantippen van 
de knop “Set” hieronder kan tussen de bedrijfsmodi 
“Automatische bedienings-onderdruk (Pascal)” en 
“Automatische stand volumestroom(volume)” worden 
gewisseld.

Om schade te voorkomen, kan in de stand 
“Automatische modus volumestroom”de 
volumestroom worden begrensd door het invoeren 
van een maximale onderdruk (max -Pa).

Door te drukken op “Close” wordt het menu 
instellingen verlaten.

7.2.6 Stand-by modus
Een onderdrukmachine met een PC+-
besturingselement kan fungeren als stand-by machine 
(reserve apparaat). Als deze functie is geactiveerd, 
schakelt de eenheid automatisch in zodra de waarde 
komt onder een eerder gedefinieerde onderdruk 
(bijvoorbeeld bij een storing aan de eigenlijke 
onderdrukmachine ).

De stand-by modus in het menu Set-up wordt 
ingeschakeld door te drukken op “Standby”. Eenmaal 
geactiveerd wordt de knop groen weergegeven.
Het apparaat schakelt zichzelf in wanneer de waarde 
onder de in het veld “min -Pa” ingevoerde onderdruk 
komt.

In het veld “delay time on” kan een vertraging voor 
het inschakelen worden ingevoerd (maximaal 90 
seconden).

Door te drukken op “Close“ wordt het menu 
instellingen verlaten.
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7. Ingebruikname

7.2.7 Filtersensor
Een filtersensor controleert de concentratie van 
deeltjes in de uitblaaslucht. De toestand van de 
filtersensor wordt op de display weergegeven.

Een optisch en akoestisch alarm wordt geactiveerd 
wanneer in de uitblaaslucht een waarde van 100 
deeltjes per liter voor langere tijd wordt overschreden. 
Controleer het HEPA-filter op de juiste installatie of 
schade. De waarschuwing moet worden erkend door 
op de knop “Ok” te drukken.

Melding filtersensor bij 
weinig deeltjes over een 
langere periode

Melding filtersensor bij veel 
deeltjes binnen een korte 
periode
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7. Ingebruikname

Wacht enkele minuten totdat de filtersensor weer 
voldoende gegevens heeft verzameld. Ondertussen 
zal de filtersensor afwisselend een geel en rood licht 
geven.

  

Vermindert de concentratie van deeltjes, dan zal de 
weergave van de filtersensor veranderen in groen.

7.2.8 Overige instellingen

De volgende instellingen zijn mogelijk:
◊ Datum
◊ Tijd

Bovendien worden ook de draaiuren van de ventilator 
(M1/h) en het gehele apparaat (Power/h) weergegeven.

7.2.9 Waarschuwingen en aanduidingen
De filterbezetting wordt in 5 stappen weergegeven.

Als er een filter moet worden vervangen, wordt dat 
door met de opmerking “filter change” aangegeven 
en er klinkt een geluidssignaal. Na vervanging van het 
filter moet de waarschuwing door te te tikken op “OK” 
weer verdwijnen.

De onderdrukmachine detecteert of er een HEPA-filter 
is geïnstalleerd. Is dit niet het geval, dan verschijnt 
er een waarschuwing “HEPA-filter?” en klinkt er een 
geluidssignaal. Na de installatie van een filter moet de 
waarschuwing worden weggehaald door op de knop 
“OK” te drukken.

Instellen van tijd/datum

Geluidssignaal
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8. Onderhoud

8. ONDERHOUD
Onderhoudswerkzaamheden, inclusief het vervangen/
verwijderen van filters, mogen alleen worden 
uitgevoerd door daartoe bevoegde personen die 
daarbij geschikte beschermende kleding dragen.
Bij alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
moet het apparaat volledig van het lichtnet worden 
afgekoppeld.

Wij wijzen hierbij nog uitdrukkelijk op eventuele 
verdere regionale en nationale regelgeving m.b.t. het 
onderhoud van deze apparatuur.

De airconditioningsystemen (stofverzamelaars, 
Industriële stofzuigers en apparaten die worden 
gebruikt voor de ontluchting of het handhaven van 
onderdruk) dienen al naar gelang de behoefte doch 
ten minste eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt te 
krijgen, en voor zover nodig te worden gerepareerd 
en door een deskundige te worden gekeurd. Het 
testresultaat dient op aanvraag te worden overlegd.

8.1 Informatie inzake het vervangen van 
het filter
Hoe vaak een filter moet worden vervangen, hangt af 
van de mate van vervuiling van het filter. Hoe meer 
filters er zijn aangebracht (vervuiling van het filter), hoe 
meer de luchtstroom afneemt.

Voor het monitoren van de filters terwijl deze in bedrijf 
zin, is er een manometer aan het apparaat gekoppeld 
(niet bij het besturingselement PC+, hier wordt het 
monitoren van de filters getoond op de display).

Belangrijk: Gebruik alleen goedgekeurde, 
deugdelijke filters!

8.1.1 Besturingssysteem
In de volgende tabel kunt u zien wat de 
weergavewaarden zijn voor de aanbevolen vervanging 
van een filter. Wanneer de weergave deze waarde 
bereikt, moet u eerst het voor- en tussenfilter 
vervangen. Wanneer de weergavewaarde met 100 
Pascal of meer zakt, kan het apparaat verder worden 
gebruikt. Wanneer de waarde met minder dan 
100 Pascal zakt, dan moet het HEPA-filter worden 
vervangen.

Apparaat Filter vervangen aanbevolen bij

110 V 230 V

ECO 1000 ca. 700 Pascal ca. 800 Pascal

ECO 1650 ca. 700 Pascal ca. 1000 Pascal

ECO 3050 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal

ECO 5150 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal

8.1.2 Besturingssysteem PC+

In onderstaande tabel kunt u zien wat de 
weergavewaarden zijn voor de aanbevolen vervanging 
van een filter. Wanneer de weergave deze waarde 
bereikt, moet u eerst het voor- tussenfilter vervangen. 
Wanneer de weergavewaarde met 100 Pascal of 
meer zakt, kan het apparaat verder worden gebruikt. 
Wanneer de waarde zakt met minder dan 100 Pascal, 
dan moet het HEPA-filter worden vervangen.

Apparaat Filter vervangen aanbevolen bij

110 V 230 V

ECO 1000 ca. 700 Pascal ca. 800 Pascal

ECO 1650 ca. 700 Pascal ca. 1000 Pascal

ECO 3050 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal

ECO 5150 ca. 700 Pascal ca. 1100 Pascal
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8. Onderhoud

Als er een filter moeten worden vervangen, wordt dat 
door de opmerking “Filter change” aangegeven en 
klinkt er een geluidssignaal. Na vervanging van het 
filter moet de waarschuwing door te tikken op “Ok” 
worden weggehaald.

Wanneer de weergave de waarde voor de aanbevolen 
vervanging van het filter bereikt, moet u eerst 
het voor- en tussenfilter vervangen. Wanneer de 
weergavewaarde met 100 Pascal of meer zakt, kan 
gebruik van het apparaat normaal worden voortgezet. 
Wanneer de waarde zakt met minder dan 100 Pascal, 
dan moet het hoofdfilter worden vervangen.
 

8.2 Filter vervangen

 LET OP!
 Ø Vervuilde filters mogen alleen met inachtneming 

van alle relevante veiligheidsnormen worden 
vervangen.

 Ø Filter alleen vervangen wanneer het apparaat 
is uitgeschakeld.

 Ø Gebruik alleen goedgekeurde filters.
 Ø Geen restvezelbinders gebruiken voor dit 

apparaat.

Klemsluitingen loszetten en flen van de 
slangaansluiting/transportdeksel eraf halen.

Voor- en tussenfilter eruit nemen en conform de 
geldende asbestwetgeving afvoeren:

Slangaansluiting/
Transportdeksel

Klemsluiting
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8. Onderhoud

Inbusbouten met de bijgeleverde inbussleutel 
losdraaien:

Spanraam verwijderen:

Hoofdfilter eruit nemen en conform de geldende 
asbestwetgeving afvoeren:

Inbussleutel
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8. Onderhoud

Hoofdfilter inzetten:
 LET OP!
 Ø Het apparaat is alleen getest met originele 

Deconta HEPA-filters H13 en originele 
Deconta HEPA-filters H14. Met het oog op de 
bedrijfszekerheid van de machine moeten dan 
ook alleen originele Deconta filters worden 
gebruikt. Wanneer dit niet in acht wordt genomen, 
kan de bedrijfszekerheid van de machine niet 
worden gegarandeerd. Dit kan tot gevolg hebben 
dat vanweze overbelasting van het filter er per 
ongeluk gevaarlijke stoffen die niet te beheersen 
zijn in het milieu terecht komen.

Geteste Deconta HEPA-filters:

HEPA-filter H13 artikelnr. HEPA-filter H14 artikelnr.

ECO 1000 AU1499

ECO 1650 AU2093 AU1888

ECO 3050 AU1052 AU3496

ECO 5150 AU619 AU3575

◊ De afdichtingen aan het apparaat controleren en 
schoonmaken:

◊ De behuizing aan de binnenkant schoonmaken.
◊ Niet hoofdfilter in het midden aanbrengen
◊ Spanraam en inbusbouten aanbrengen (bouten 

gelijkmatig aantrekken)
◊ Voor- en tussenfilter inzetten.
◊ Flens van de slangaansluiting monteren.

Belangrijk
Wees voorzichtig met het hanteren van 
hoofdfilters, omdat de filterende werking daarvan 
bij beschadiging kan verdwijnen.

Afdichting
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9. Wat te doen bij mogelijke storingen

9. STORINGEN
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Onderdruk te gering Voor-/tussen- of hoofdfilter vuil geworden Vervang filter zoals bij §8.2 beschreven

Het apparaat functioneert niet Stroomtoevoer niet in orde Laat een specialist dit probleem onderzoeken en 
repareren

Het apparaat functioneert niet Onderdelen voor de onderdrukmachine defect Apparaat door Dehaco of een daartoe door Dehaco 
aangewezen reparatiebedrijf laten repareren
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10. Schakelschema‘s

10.1 Schakelschema ECO 1000



 

29© 2017 Dehaco B.V. • Originele gebruikers- en onderhoudshandleiding ECO Onderdrukmachines • ECO-ODM_2017-12_v1.0_NL

9. Wat te doen bij mogelijke storingen

10.2 Schakelschema ECO 1650
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10.3 Schakelschema ECO 1650 PC+
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10.4 Schakelschema ECO 1650 - 110V
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10. Schakelschema‘s

10.5 Schakelschema ECO 1650 PC+ 
- 110V
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10.6 Schakelschema ECO 3050
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10. Schakelschema‘s

10.7 Schakelschema ECO 3050 PC+
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9. Wat te doen bij mogelijke storingen

10.8 Schakelschema ECO 3050 - 110V
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10. Schakelschema‘s

10.9 Schakelschema ECO 3050 PC+ 
- 110V
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9. Wat te doen bij mogelijke storingen

10.10 Schakelschema ECO 5150
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10. Schakelschema‘s

10.11 Schakelschema ECO 5150 PC+
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9. Wat te doen bij mogelijke storingen

10.12 Schakelschema ECO 5150 - 110V
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10. Schakelschema‘s

10.13 Schakelschema ECO 5150 PC+ 
- 110V
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9. Wat te doen bij mogelijke storingen



cmd + shift + klik
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