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Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld voor de installateur van het ventilatie-

systeem. Hij bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik, 

onderhoud en storingen van het ventilatiesysteem. 

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruik-

name van de unit. 

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om 

de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen 

die betrekking hebben op personen, product, installatie en/of 

omgeving.

 ä Waarschuwing!

Wijst op gevaar dat lichamelijk letsel bij personen en/of zware

materiële schade aan product, installatie of omgeving kan

veroorzaken.

 ä Let op!

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, 

bediening of onderhoud van het product. Het negeren van 

deze instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of 

zware materiële schade aan product, installatie of omgeving 

veroorzaken.

Opmerking  

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, 

bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze 

instructie kan lichte materiële schade aan product, installatie 

of omgeving veroorzaken.

Tip

Aanwijzing die van belang kan zijn voor de installatie, 

functioneren, bediening of onderhoud van het product, niet 

gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of materiële 

schade.

Tip

Vergeet niet het product via de website van Itho Daalderop te

registreren!

Hoewel deze handleiding met uiterste zorg is samengesteld, 

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 

Itho Daalderop behoudt zich het recht producten en handleidingen 

te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen. 

Door ons continue proces van verbeteren van onze producten 

kunnen de afbeeldingen in dit document afwijken van het aan u 

geleverde product. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie 

van deze handleiding downloaden via www.ithodaalderop.nl.
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1. Veiligheid en voorschriften
 − Gebruik het apparaat niet voor andere 

toepassingen dan beschreven in deze 

handleiding zonder van tevoren een expert 

van Itho Daalderop raad te plegen. 

 − Het apparaat is alleen geschikt voor 

gebruik binnenshuis in geventileerde 

ruimten. 

 − Om een veilige werking van het apparaat 

te waarborgen, moet het apparaat worden 

geïnstalleerd en aangesloten door 

gekwalificeerd personeel. 

 − Door zijn werkingsprincipe, kunnen er 

vonken voorkomen binnen in de ionisatie 

unit. Gebruik het apparaat nooit op plaatsen 

waar ontvlambare gassen of vloeistoffen, 

of grote hoeveelheden stof in de lucht een 

explosief mengsel kunnen vormen.

 − Dit product en/of systeem mag worden 

bediend door kinderen van 12 jaar en 

ouder en door personen met verminderde 

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 

vermogens of een gebrek aan ervaring en 

kennis als zij onder toezicht staan of zijn 

geïnstrueerd over het gebruik op een veilige 

manier en zich bewust zijn van de gevaren 

van het product en/of systeem.

 − Reiniging en onderhoud door de gebruiker 

mag niet worden uitgevoerd door kinderen 

en door personen met verminderde 

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 

vermogens of een gebrek aan ervaring en 

kennis zonder toezicht.

 − Voorkom dat kinderen met het product en/

of systeem gaan spelen.

 − De stekker mag alleen worden aangesloten 

met een geaard stopcontact met een 

aansluitspanning van ~220-240 V, 50-60 

Hz, teneinde het risico op een elektrische 

schok te verkleinen. Als er geen geaard 

stopcontact aanwezig is, neem contact op 

met gekwalificeerd personeel om het juiste 

stopcontact te installeren. 

 − De groepszekering van uw stopcontact 

moet een nominale stroom waarde van 

maximaal 16 A hebben.

 − Om het apparaat volledig af te sluiten, trek 

de stekker uit het stopcontact. 

 − Maak nooit de elektrakast of het apparaat 

zelf open. Het negeren van deze instructie 

zal uw garantie laten vervallen. 

 − Zet het apparaat nooit aan wanneer deze of  

het snoer en/of stekker is beschadigd of na 

ervaren van of vermoeden van defecten. 

 − Probeer nooit het apparaat of of de stroom 

kabel zelf te repareren. Neem in plaats 

daarvan contact op met uw leverancier als 

u defecten vermoed. 

 − De ingang of uitgang van de unit mogen 

niet bedekt worden. Er mogen geen 

voorwerpen door de roosteropeningen van 

het toestel worden geduwd. Dit kan de 

werking verstoren en levert gevaar op van 

persoonlijk letsel en/of brand.

 − Probeer het apparaat nooit aan te zetten 

als niet alle elektrische connecties zijn 

aangesloten. 

 − Gebruik het apparaat niet als uw enige 

bescherming tegen schadelijk stoffen.

 − Dompel het apparaat nooit onder in water 

of andere vloeistoffen.
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 − Zet uw apparaat altijd uit door de hoofd-

schakelaar op 0 te zetten voordat u onder-

delen toevoegt of verwijderd of voordat u 

het apparaat schoonmaakt.

 − Gebruik alleen collectoren en acces-

soires die worden aangeraden door 

Itho Daalderop.
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2. Productinformatie
2.1. Algemene productinformatie 

De PureBlue PB 250S is een luchtreiniger, gebaseerd op een unieke 

en gepatenteerde technologie. Met deze unieke technologie kunnen 

zelfs de kleinste onzuiverheden zoals virussen, bacteriën, prionen, 

gistsporen, dierlijk stof en roet, afkomstig van het verkeer, uit de 

lucht gefilterd worden. Dit worden ultra-fijne partikels genoemd 

die nog maar recentelijk worden erkend als de veroorzaker van 

gezondheidsrisico’s, aangezien ze gemakkelijk via de luchtwegen 

via de luchtwegen tot in de bloedcirculatie doordringen. Fijne 

partikels zijn in veel gevallen de oorzaak van hart- en vaatziekten, 

kanker en zelfs voortijdige dood. Itho Daalderop luchtreinigers 

maken geen gebruik van vocht absorberende vezelfilters die een 

groeimedium voor microben vormen. De technologie is optioneel 

uitgerust met filtermateriaal om gas te verwijderen, zoals ozon (uit 

de buitenlucht) en giftige gassen uit industrie, verkeer en veeteelt. 

Testen van onafhankelijke partijen zoals TNO,TU Delft, VITO en ECN 

tonen aan dat de PureBlue technologie zeer effectief alle atmosfe-

rische deeltjes tussen 0.3 en 10 micron uit de lucht verwijdert. De 

PureBlue technologie is tevens bijzonder effectief in het verwijderen 

van ultrafijne- en nanodeeltjes.

2.2. Toepassing

De PureBlue PB 250S is een luchtreiniger, die los in de ruimte 

geplaatst wordt om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.De 

PureBlue verwijdert optioneel ook gassen en geuren door zijn 

efficiënte actief koolfilter. Plaats de PureBlue PB 250S in uw 

kamer en gebruik hem wanneer luchtreiniging gewenst is. Naast 

lucht reiniging is ventilatie ook een onmisbaar component van een 

gezonde binnenlucht. Zorg er daarom voor dat er altijd voldoende 

lucht van buiten binnenkomt, om de concentratie koolstofdioxide te 

verlagen die ontstaat door ademhaling en verbrandingsprocessen.

Voor optimale resultaten, zorg ervoor dat uw PureBlue PB 250S 

geschikt is voor uw kamer grootte. Itho Daalderop raadt een capaciteit 

aan van minimaal tweemaal het volume van uw kamer. Als de toevoer 

van verontreinigingen naar uw kamer hoog is, of de eisen die aan 

de luchtkwaliteit gesteld worden hoog zijn, zorg er dan voor dat de 

capaciteit van het systeem meerdere malen uw kamer volume is. 

Luchtreinigings Resultaten

Belangrijke factoren die de effectiviteit en prestatie van de 

luchtreiniger beïnvloeden:

 − Het type luchtverontreiniging.

 − Intensiteit van de verontreinigingsbron(nen).

 − Verontreinigingsconcentratie.

 − Grootte van de binnenruimte (kamergrootte).

 − Snelheidsstand van het apparaat.

 − Locatie en plaatsing van het apparaat.

 − Aantal apparaten dat in de binnenruimte wordt geplaatst.

 − Ventilatiestand.

2.3. Onderdelen

�
� �

� �

�

�

�

Legenda

1. Ionisatiebuis

2. Aanzuig opening ongezuiverde lucht

3. Ventilator

4. 2 standenschakelaar

5. Hoofdschakelaar

6. Elektrakast

7. Collector unit met collector en optioneel koolstoffilter

8. Uitblaas opening gezuiverde lucht

Ventilator

De ventilator blaast vervuilde lucht in het apparaat zodat het 

gereinigd kan worden. De snelheidsstand kan worden aangepast 

met de standenschakelaar.

Ionisator

De ionisator zit in de ionisatorbuis laadt deeltjes en virussen in 

de lucht op waardoor ze aan het einde van het apparaat worden 

opgevangen door de collector.  



8 | 

Elektrakast 

 ä Waarschuwing!

De elektrakast bevat de elektronica en de schakelaars. 

De elektrakast mag alleen worden opengemaakt door 

gekwalificeerd Itho Daalderop personeel.  

Collector

De collector verwijdert virussen, bacteriën, prionen, gistsporen, 

dierlijk stof en roet van de binnen lucht. Bij standaard gebruik bevat 

de unit 1 collector. 

Een hoge verontreinigsgraad betekent dat u vaker uw collectoren 

zal moeten vervangen. Controleer uw collector visueel om te zien 

of deze al verzadigd is en vervangen moet worden. Zie hoofdstuk 5. 

Gebruik voor het vervangen van de collector. 

Actief koolstoffilter (optioneel)

Het plaatsen van een Itho Daalderop actief koolstoffilter 

naast de collector(en) zal de collector unit in staat stellen ook 

gassen en geuren, zoals zwavel- en stikstofoxiden uitgestoten 

door het verkeer, sigarettenrook en ozon (uit de buitenlucht), 

te verwijderen. Actief koolstof filters moeten gemiddeld na 

3 maanden gebruik worden vervangen, afhankelijk van hun 

verzadigingsniveau.

2.4. Maatschetsen

Ø 256 575

34
0

312

2.5. Specificaties

Omschrijving PB 250S

Aantal ventilatiestanden 2

Bediening Handmatig

Capaciteit (stand 1/stand 2) 152/254 m3/h

Vermogen (stand 1/stand 2) 13/20 W

Geluid (stand 1/stand 2) 40/49 dB

Drukval (stand /stand 2) 11/25 Pa

Efficientie (stand 1/stand 2) >99%/>97%*

Afmetingen 250 x 320 x 530 mm

Gewicht 10 kg

Materialen Gegalvaniseerd staal

Luchtreinigingstechniek PureBlue

Deeltjes collectie 1 collector (standaard bijgeleverd) 

Kleur RAL 9010

Voeding ~230 V/ 50 - 60 Hz  

Omgevingstemperatuur 0-60 °C

Luchtvochtigheid 0-90 %

*metingen gebaseerd op NEN 1822 en NEN 779

2.6. Accessoires

Artikelnummer Type Omschrijving

64-00001 C PB 250S Collector PureBlue PB 250

64-00002 AKF PB 250S Actief Koolstof Filter PureBlue 

PB 250*

*Een extra collector of actief kool filter zal de drukval iets verhogen 
en de luchtstroom wat verlagen.
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2.7. Recyclen

Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van 

duurzame materialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn 

levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid 

kan u hierover informatie verschaffen. 

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Deze materialen dient 

u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te 

voeren. 

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking 

van elektrische huishoudelijke apparatuur te 

wijzen, is op het product het symbool van een 

doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent 

dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur 

niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. 

Het toestel moet naar een speciaal centrum voor 

gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of 

naar een verkooppunt dat deze service verschaft. 

Het apart verwerken van huishoudelijke apparaten voorkomt 

mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid 

die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor 

dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen 

kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en 

grondstoffen te verkrijgen.
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3. Gebruik
3.1. Plaatsing

Houd rekening met onderstaande punten voor een optimale werking 

van het apparaat: 

Plaats het apparaat liefst op ademhoogte en zoveel mogelijk in 

midden van de ruimte, bijvoorbeeld boven op een kast of dressoir. 

Obstakels kunnen de luchtstroom van het apparaat verstoren. Zorg 

daarom voor minimaal 30 cm vrij ruimte bij de lucht aanzuig- en 

uitblaasopening.

30 cm 
vrije 
ruimte

30 cm 
vrije 
ruimte

Zorg ervoor dat de kant waar de gereinigde lucht het apparaat 

verlaat niet te dicht in de buurt staat van een open deur. Sluit de 

deuren en ramen van de ruimte voor de meest optimale reinigings-

efficiëntie, mits de ruimte dan nog genoeg geventileerd blijft.

Langs de lange zijden van het apparaat mogen wel objecten 

geplaatst worden zoals bijvoorbeeld een vaas met bloemen, dit 

heeft geen invloed op de werking.

3.2. Eerste gebruik

Controleer voor het eerste gebruik of er een collector geplaatst is 

zie hoofdstuk 4.1.3.

Tijdens gebruik zullen de collectoren regelmatig moeten worden 

vervangen voor een optimale reiniging efficiëntie. 

3.3. Inschakelen luchtreiniger

1. Steek de stekker in een wandcontactdoos met randaarde. 

2. Zet de hoofdschakelaar op stand 1. De schakelaar brandt en het 

apparaat werkt op de ingestelde ventilatiestand.

3.4. Aanpassen ventilatiestand

Wanneer het apparaat aan staat, kunt u kiezen tussen twee 

ventilatiestanden. Zet de schakelaar in stand 1 (laag) voor normaal 

gebruik. Is de ruimte sterk verontreinigd gebruik dan stand 2 (hoog).
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4. Storingen en onderhoud

4.1. Onderhoud

Voor optimaal functioneren van uw PureBlue PB 250S raden wij 

aan eens per twee jaar, afhankelijk van de vervuilingsgraad in uw 

omgeving, een professionele onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. 

Neem hiervoor contact op met uw leverancier. Daarnaast raden wij 

aan het voorgaas schoon te maken zoals beschreven in paragraaf 

4.1.1. indien deze gedeeltelijk verstopt raakt. Dit is erg afhankelijk 

van de situatie.

4.1.1. Schoonmaken van de gazen

Uw luchtreiniger is uitgerust met een voorgaas dat als voorfilter 

fungeert. Dit voorgaas filtert grof stof uit de lucht en vergroot zo de 

levensduur van de collector. Als één van de gazen verstopt raakt, 

kunt u deze gemakkelijk schoonmaken. 

1. Zet uw luchtreiniger uit door de hoofdschakelaar op stand 0 te 

zetten.

2. Schuif het voorgaas van de luchtreiniger af door de klemmetje 

iets open te trekken.

3. Verwijder stof van de gazen door gebruik te maken van een 

stofzuiger of spoel ze af met water en een spons. Droog het 

voorgaas voordat u het terug plaatst op de luchtreiniger.

4.1.2. De verzadiging van de collector controleren

In de eerste maanden wordt aangeraden de collector visueel 

regelmatig te controleren op de verzadigingsgraad. Daarmee kunt 

u uw vervangingsperiode vaststellen. Zie paragraaf 4.1.3. voor 

toegang tot de collector. We adviseren u om de collector afbeelding 

hieronder te gebruiken om te zien of uw collector aan vervanging 

toe is. De afbeelding geeft een zijaanzicht van de collector weer. 

Vervang de collector wanneer het een verzadigingsgraad aangeeft 

van de collector aangegeven als “Verzadigde collector”. 

N
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De collector zal een verzadiging aangeven vanaf de kant van de 

collector die naar de ionisatiesectie van het apparaat gericht is. 

Hierdoor is het belangrijk om de collector correct terug te plaatsen 

wanneer u de verzadiging controleert: let op welke kant naar de 

ionisatiesectie wijst en plaats de collector ook met die kant weer 

naar de ionisatiesectie terug in het apparaat. Als u dit niet doet is 

het moeilijk om de verzadiging te controleren, omdat de collector 

aan twee kanten verzadiging zal aangeven in plaats van aan één 

kant van de collector. De gebruikte collectoren en actief koolstof-

filters kunt u bij uw huisafval weggooien.

4.1.3. Vervangen collector/koolstoffilter

�

1. Schakel de PureBlue uit door de hoofdschakelaar op stand 0 te 

zetten.

2. Schuif de collector unit van de PureBlue af door de klemmetjes 

iets te openen.

3. Verwijder de oude collectoren en/of koolstoffilter.

4. Verwijder het plastic van de nieuwe collectoren en plaats ze in de 

collector unit. De witte collector moet aan de binnenzijde van het 

apparaat geplaatst worden, de koolstoffilter (indien toegepast) 

naar de buitenzijde.

5. Schuif de collector unit weer terug over de PureBlue en laat 

de klemmetjes vallen in één van de groeven, afhankelijk van 

hoeveel collectoren u heeft geplaatst.
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4.2. Probleemoplossing

Als de luchtreiniger niet optimaal functioneert kan de lijst op deze 

bladzijde helpen het probleem vast te stellen en op te lossen. Als 

uw probleem niet op de lijst staat, neem dan contact op met u 

leverancier.

De ventilator van het apparaat gaat niet aan.

 − Zet het apparaat uit en dan weer aan door de stappen uit het 

hoofdstuk 5 Gebruik in deze handleiding te volgen, verzeker 

uzelf er hierbij van dat de stekker is aangesloten.

 − Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat uit, haal de stekker 

uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.

De collector verkleurt niet als teken van de verzadiging, zelfs 

na 3 maanden gebruik.

 − Verzeker uzelf ervan dat het apparaat regelmatig aan staat, 

aangegeven door het oplichten van de hoofdschakelaar en het 

geluid van de ventilator. 

 − Als het apparaat wel aan stond, neem contact op met uw 

leverancier.

Het geluid van de ventilator verandert niet wanneer ik de 

standenschakelaar op een andere snelheidsstand zet.

 − De standenschakelaar is wellicht kapot, neem contact op met 

uw leverancier. U kunt veilig uw apparaat blijven gebruiken tot 

het probleem is verholpen.

Het indicatielampje van de hoofdschakelaar gaat niet aan 

wanneer het apparaat is ingeschakeld, aangegeven door het 

geluid van de ventilator.

 − Het indicatielampje is wellicht kapot, neem contact op met uw 

leverancier. U kunt veilig uw apparaat blijven gebruiken tot het 

probleem is verholpen.

De aansluitspanning van mijn stopcontact voldoet niet aan de 

eis van ~230 V/50-60 Hz.

 − Gebruik een omvormer die uw specifieke aansluitvoltage omzet 

naar ~230 V/50-60 Hz, deze moet in staat zijn om ten minste 50 

Watt te leveren.
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5. Garantie9. Ventilatie [NL]
Veiligheid en kwaliteit hebben de hoogste prioriteit bij Itho

Daalderop. Onze producten worden ontwikkeld en gefabriceerd

volgens moderne productiemethoden en voldoen aan de hoogst

mogelijke kwaliteitseisen. Indien er tóch problemen zijn met de

werking van ons product, adviseren wij de consument contact op te

nemen met de installateur die het product geïnstalleerd heeft.

Mocht niet (meer) bekend zijn wie het product geïnstalleerd heeft,

adviseren wij de consument contact op te nemen met één van onze

servicepunten in de buurt. Onze servicepunten zijn te vinden via

onze website www.ithodaalderop.nl.

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard

fabrieksgarantie van 2 jaar. Binnen deze termijn wordt het product

of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

De garantietermijn wordt uitgebreid naar 5 jaar op onderdelen door

het product online te registreren via de website

www.ithodaalderop.nl/garantie.

Hierbij gelden de onderstaande bepalingen en uitsluitingen.

De uitbreiding naar 5 jaar garantie op onderdelen betekent

volledige vergoeding van alleen de onderdelen en geldt niet voor de

voorrijkosten en arbeid.

De garantie geldt als aanvulling op de wettelijke

garantieverplichtingen van Itho Daalderop. Wij raden de consument

aan de voorwaarden en de handleiding zorgvuldig te lezen, alvorens

contact op te nemen met de installateur.

Op al onze aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en leveringen

zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

9.1. Geldigheid

● De standaard 2 jaar fabrieksgarantie of verlengde garantie op

onderdelen is uitsluitend geldig als:

- het product geïnstalleerd is, gebruikt of onderhouden wordt

in overeenstemming met de handleiding.

- er sprake is van materiaal- en constructiefouten die ter

beoordeling zijn voorgelegd en/of door Itho Daalderop als

zodanig zijn beoordeeld.

- de aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum en

het type- en serienummer van het product, bij de

garantieaanvraag wordt overlegd.

- het product is voorzien van het originele typeplaatje.

- het product wordt gebruikt voor normaal gebruik,

gebaseerd op het aantal bedrijfsuren volgens de geldende

product- en installatienormen.

- herstelling onder garantie wordt uitgevoerd door een

erkend installateur (1).

- het product (2) door Itho Daalderop of een door Itho

Daalderop gemachtigde instantie in bedrijf is gesteld (IBS).

- een onderhoudscontract is afgesloten bij Itho Daalderop of

een door Itho Daalderop gemachtigde instantie (3).

● Voor de uitbreiding van de garantie naar 5 jaar op onderdelen

moet het product binnen twee maanden na installatiedatum

geregistreerd zijn.

● Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de

garantietermijn of aanvang van een nieuwe garantietermijn van

het product tot gevolg.

● Bij herstellingen na garantie geeft Itho Daalderop een garantie

van 12 maanden op de herstelling en betreffende onderdelen,

uitsluitend op hetzelfde gebrek.

● Voor sommige producten gelden aanvullende

geldigheidstermijnen en voorwaarden; zie de pagina van het

product op onze website.

9.2. Uitsluiting

● De garantie vervalt indien:

- de garantieperiode verstreken is.

- het product niet is geïnstalleerd door een erkend

installateur (1) indien dit door Itho Daalderop nadrukkelijk is

voorgeschreven in de handleiding.

- het toestel onderhevig is geweest aan overbelasting,

bevriezing of oververhitting.

- het systeem is geïnstalleerd buiten het grensgebied van het

land waarin het product is verkocht.

- het product niet geïnstalleerd is, niet gebruikt of niet

onderhouden wordt in overeenstemming met de

handleiding.

- er constructiewijzigingen aan het product zijn gedaan

zonder toestemming van Itho Daalderop.

- het product wordt gebruikt zonder productfilters.

- het product overmatig vervuild is geraakt.

- bij reparaties of onderhoud niet de originele Itho Daalderop

onderdelen zijn toegepast.

- reparaties of onderhoud door onbevoegden zijn verricht of

onoordeelkundig zijn verricht.

● Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals

bedrijfsschade, waterschade en brandschade.

● In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de

aankoopwaarde van het product niet overschrijden, tenzij

wettelijk anders is bepaald.

● Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:

- nalatigheid.

- ondeskundig gebruik.

- geweld van buitenaf.
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- overmacht of externe oorzaken, zoals bliksem inslag,

brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning,

grondwerkzaamheden door derden.

- inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.

- normale slijtage.

- inwendige of uitwendige corrosie.

- te hoge en/of verkeerde spanning.

● Niet onder de garantie vallen:

- het vervangen van batterijen.

- het vervangen van zekeringen.

- het vervangen of reinigen van filters.

- het programmeren van thermostaten en regelingen.

- schade aan de ommanteling en andere niet functionele

onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport,

de installatie of veroudering van het product óf door het

gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen.

- ontstane kosten indien de benodigde vrije ruimte rondom

het product niet voldoet aan de installatiehandleiding van

het product en/of het product niet vrij toegankelijk is,

waardoor de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen

samen meer dan 30 minuten bedraagt.

9.3. Garantieverlening

● Indien er sprake is van niet (goed) functioneren van één van

onze producten, moet deze op de plek van installatie worden

gerepareerd door een erkende installateur. Indien er sprake is

van garantie worden vervangende onderdelen aan de

installateur geleverd.

● Instructies voor de installateur over afhandelen van service en

garantie zijn te vinden op onze website

zakelijk.ithodaalderop.nl.

● De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na constatering

van het defect of de storing te melden bij een erkende

installateur.

1) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een cv- of

werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting

Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.

2) Geldt alleen voor ventilatiesysteem DemandFlow en QualityFlow.

3) Geldt alleen voor ventilatiesysteem DCWi.
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6. Verklaringen 
EG-Verklaring van overeenstemming | Déclaration de conformité CE | EG-Konformitätserklärung | EC Declaration of Conformity

Itho Daalderop Group BV

Postbus 7

4000 AA Tiel

Nederland

Verklaart dat het product | Déclare que le produit | Erklärt dass das 

Produkt | Declares that the product:

 − PureBlue PB 250S

Voldoet aan de bepalingen gesteld in de richtlijnen | Répond 

aux exigences des directives | Entspricht den Anforderungen in 

den Richtlinien | Complies with the requirements stated in the 

directives: 

 − Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

 − Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG 

Tiel, 31 Augustus 2015

Kerst Algera

Directeur R&D

- overmacht of externe oorzaken, zoals bliksem inslag,

brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning,

grondwerkzaamheden door derden.

- inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.

- normale slijtage.

- inwendige of uitwendige corrosie.

- te hoge en/of verkeerde spanning.

● Niet onder de garantie vallen:

- het vervangen van batterijen.

- het vervangen van zekeringen.

- het vervangen of reinigen van filters.

- het programmeren van thermostaten en regelingen.

- schade aan de ommanteling en andere niet functionele

onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport,

de installatie of veroudering van het product óf door het

gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen.

- ontstane kosten indien de benodigde vrije ruimte rondom

het product niet voldoet aan de installatiehandleiding van

het product en/of het product niet vrij toegankelijk is,

waardoor de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen

samen meer dan 30 minuten bedraagt.

9.3. Garantieverlening

● Indien er sprake is van niet (goed) functioneren van één van

onze producten, moet deze op de plek van installatie worden

gerepareerd door een erkende installateur. Indien er sprake is

van garantie worden vervangende onderdelen aan de

installateur geleverd.

● Instructies voor de installateur over afhandelen van service en

garantie zijn te vinden op onze website

zakelijk.ithodaalderop.nl.

● De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na constatering

van het defect of de storing te melden bij een erkende

installateur.

1) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een cv- of

werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting

Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.

2) Geldt alleen voor ventilatiesysteem DemandFlow en QualityFlow.

3) Geldt alleen voor ventilatiesysteem DCWi.
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Nederland

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB  Schiedam

E  info@ithodaalderop.nl

I  www.ithodaalderop.nl

Raadpleeg uw installateur bij vragen. 

Is de installateur niet bekend,

kijk s.v.p. op www.ithodaalderop.nl/dealerlocater


