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1. Geldigheidsbereik
In deze gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar de volgende typen:

Productnaam Beschrijving Art.-nr.

AernoviR PREMIUM Standmodel met hoger ventilatorvermogen 
dan de AernoviR-tafelmodellen 
(BASIC, DESIGN, BASIC mobile)

102005

AernoviR 
PREMIUM WALL

Wandapparaat met een hoger ventilatorvermo-
gen dan de AernoviR-tafelmodellen
(BASIC, DESIGN, BASIC mobile)

102018

In de tekst van de gebruiksaanwijzing wordt alleen AernoviR PREMIUM geschreven, 
maar in de algemene teksten zijn altijd het standmodel AernoviR PREMIUM en het 
wandmodel AernoviR PREMIUM WALL bedoeld.

2. Beoogd gebruik
De AernoviR PREMIUM is bedoeld voor gebruik binnenshuis en voorziet in de reductie 
van ziektekiemen zoals bacteriën, virussen, schimmelsporen en, als niet-medische indi-
catie, de reductie van geuren in de omgevingslucht. De AernoviR vermindert het risico 
op infectie in gesloten ruimten.
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Doelgroep, gebruikers en behandel omgeving
Het gebruik van de Aernovir kan volgens de instructie van de gebruikershandleiding in 
een klinische of huiselijke omgeving gebruikt worden. 
Gebruikers kunnen alle personen zijn, die geestelijk en lichamelijk in staat zijn om het 
het apparaat te werken. Het gebruik kan blijvend van aard zijn.
Indicaties 
Verlaagt het risico van infectie door middel van verlaging van van kiemen in de omge-
vingslucht en secundair de neerslag van kiemen uit de omgevingslucht op oppervlak-
ken in gesloten ruimten voor gezonde personen in huiselijke of klinische omgeving.
Gebruiksaanwijzing
In principe: 
-  Hoe dichter de mensen bij AernoviR staan, hoe effectiever AernoviR is.
-  Hoe groter de ruimte, hoe meer tijd de AernoviR nodig heeft om de lucht in de 

ruimte te reinigen.
-  Open ramen, deuren, airconditioningsystemen en hevige bewegingen kunnen de 

luchtcirculatie in de ruimte aanzienlijk verhogen en zo ook de effectiviteit van de 
AernoviR verminderen.

Toepassingsscenario’s: 
-  Idealiter plaatsen gezonde mensen zich aan de luchtafvoer van de AernoviR om de 

kans op het inademen van alleen gezuiverde lucht op dit punt te vergroten.
-  Zieke, besmettelijke personen moeten zich idealiter direct voor de luchtinlaat van 

de AernoviR positioneren en indien mogelijk in de luchtinlaat ademen, om het 
risico van infectie door deze personen voor andere personen in de ruimte zo veel 
mogelijk te beperken.

Let op: Er kan geen garantie worden gegeven dat het gebruik van AernoviR een 
infectie of ziekte volledig uitsluit. Andere hygiënemaatregelen (bijvoorbeeld het 
dragen van mond- en neuskapjes) vervallen hiermee niet.

3. Werkingsprincipe
De vervuilde lucht wordt aangezogen door een ventilator. Om de volledige functio-
naliteit te behouden, vangt de ingebouwde voorfilter grotere vuildeeltjes op.
Let op: vet in de lucht vermindert het rendement van het apparaat!
De lucht wordt vervolgens over de plasma-elektroden geleid. Daar worden de 
geurmoleculen geneutraliseerd en worden de in het beoogde doel genoemde stoffen 
geëlimineerd of gereduceerd. Een stroomafwaarts actief koolstoffilter in honingraat 
schakeling  zet de nog aanwezige ozon om in normale zuurstof. Bij de uitgang van 
de AernoviR PREMIUM wordt de gereinigde lucht weer naar buiten geblazen.
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4.  Veiligheidsinstructies / Waarschuwingen 
voor het product AernoviR PREMIUM

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat 
in gebruik neemt! Bewaar het voor toekomstig gebruik!
1 Gebruik het product nooit als het niet goed functioneert 

of beschadigd is.
Als er, tegen de verwachtingen in, storingen of defecten optreden, 
dient u het apparaat onmiddellijk te stoppen en contact op te nemen 
met onze servicetechnici (de adressen vindt u op de laatste pagina van 
de gebruiksaanwijzing). 
Er mogen geen wijzigingen of aanpassingen aan het product worden 
aangebracht. Service, onderhoud en reparaties mogen alleen worden 
uitgevoerd door geautoriseerde specialisten om de veiligheid van het 
apparaat te waarborgen.

2 Het product mag alleen worden gebruikt met originele 
accessoires.
Het gebruik van andere accessoires kan leiden tot een onjuiste werking 
van het apparaat of tot schade! 

3 Gevaar: Om het risico op elektrische schokken 
te beperken, mag dit apparaat alleen worden 
aangesloten op een goed geaard stopcontact. Dit 
verwijst naar stopcontacten zoals hier getoond:
De overgrote meerderheid van de huizen in 
Duitsland heeft geaarde stopcontacten. Dit is 
niet altijd het geval bij oudere huizen. Zorg er 
daarom voor dat er een geaard stopcontact is in 
het huis waar het product wordt gebruikt!
Anders kunnen levensbedreigende elektrische schokken niet volledig 
worden uitgesloten. 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met een netspanning van 
220-240 VAC!

4 Gevaar: In het apparaat wordt een hoge spanning opgewekt voor 
het genereren van plasma. Het is daarom absoluut noodzakelijk om 
de stekker uit het apparaat te trekken voordat er werkzaamheden 
aan het apparaat worden uitgevoerd - bijv. tijdens de installatie of het 
vervangen van het filter.
Vanwege de hoge spanning mag het apparaat nooit worden gebruikt 
als het open is. Bovendien kunnen er te hoge ozonconcentraties optre-
den als het apparaat open is.

5 Waarschuwing: Houd water of andere vloeistoffen uit de buurt van 
het product, anders kunnen er onvoorspelbare stromen ontstaan en 
kan het product beschadigd raken. Als er vloeistof in het apparaat 
is doorgedrongen, moet het apparaat voor het volgende gebruik 
professioneel worden gecontroleerd!
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6 Voor een veilige werking worden de elektroden door een elektronisch 
systeem op kortsluiting gecontroleerd. Als het apparaat storingsvrij 
werkt brandt de groene led. Waarschuwing: In geval van een defecte 
elektrode brandt de led rood. Het systeem moet dan onmiddellijk van 
het stroomnet worden losgekoppeld en worden gecontroleerd.

7 De netstekker en/of het stopcontact moet tijdens het gebruik van 
het apparaat gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het in geval van 
nood snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.

8 Let op: Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet worden ge-
bruikt zonder het koolstoffilter (of met een defect koolstoffilter).

9 Let op: Om de volledige functionaliteit van het apparaat te behou-
den, zie het hoofdstuk Onderhoud en filtervervanging.

10 Let op: Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparatuur 
of met andere apparatuur in gestapelde vorm moet worden vermeden, 
omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als het nog steeds nodig 
is om het apparaat op de hierboven beschreven manier te gebruiken, 
moet dit apparaat en de andere apparatuur worden gecontroleerd 
om te zorgen dat de werking juist is.

11 Let op: Draagbare RF-communicatieapparatuur (radio's, mobiele 
telefoons) (met inbegrip van hun accessoires zoals antennekabels en 
externe antennes) mag niet worden gebruikt binnen 30 cm (of 12 inch) van 
de onderdelen en kabels van de AernoviR PREMIUM zoals gespecificeerd 
door de fabrikant. Niet-naleving kan leiden tot een vermindering van de 
prestaties van het apparaat en tot een onjuiste werking.

12 Laat het product niet vallen en ga er niet verkeerd mee om. 
Alleen gebruiken bij temperaturen van maximaal 60°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van maximaal 70%. Gebruik het product daarom niet 
in de badkamer of in een vergelijkbare vochtige omgeving.
Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet in de buurt van 
explosieve en/of ontvlambare stoffen of dampen (bijv. te hoge 
zuurstofconcentraties)!
Attentie: Als u dit apparaat blootstelt aan plotselinge temperatuur-
wisselingen van koud naar warm, zet het dan niet aan totdat het de-
zelfde temperatuur heeft bereikt als de omgeving waarin het moet 
worden gebruikt; wacht ten minste 30 minuten. Als u dit niet doet, kan 
er binnenin de unit condensatie ontstaan, met als gevolg een elektri-
sche schok, brand, schade aan deze unit en/of persoonlijk letsel.

13 Zorgvuldig toezicht is vereist wanneer het product in de buurt van 
kinderen wordt gebruikt. Gevaar voor beknelling door de kabels en 
draden van het toestel of zijn toebehoren.
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5. Installatie en inbedrijfstelling

5.1 Installatie
5.1.1 Installatie van het AernoviR PREMIUM 
Voer de volgende activiteiten uit zonder dat het netsnoer is aangesloten:
De AernoviR PREMIUM kan overal in de kamer worden geplaatst.

5.1.2 Installatie van de AernoviR PREMIUM WALL
Waarschuwing: Het wordt aanbevolen om 10mm-pluggen en 8mm-schroeven te 
gebruiken om de wandversie van het apparaat aan de muur te bevestigen om een veilige 
bevestiging van het apparaat aan de muur te verkrijgen. Deze pluggen en schroeven 
zijn niet inbegrepen in de levering! De wandmontage kan verticaal of horizontaal zijn.

5.2 Inbedrijfstelling
Let erop dat de aangesloten belastingen van de gebouwinstallatie overeenkomen 
met de gegevens op het typeplaatje (sticker op de apparaatbehuizing). 
Gevaar: Het is noodzakelijk dat het stopcontact is voorzien van een aarde. Anders 
kunnen levensbedreigende elektrische schokken niet volledig worden uitgesloten.
Nu kan de voedingskabel van het apparaat worden aangesloten.
De AernoviR PREMIUM kan worden in- en uitgeschakeld en de ventilator kan trapsgewijs 
worden ingesteld met de meegeleverde afstandsbediening. De ventilatorinstellingen 
"Uit", 30%, 50%, 75% en 100% kunnen worden geselecteerd. De blauwe knop wordt 
gebruikt om het apparaat in te schakelen, de rode knop wordt gebruikt om het apparaat 
uit te schakelen. De succesvolle omschakeling wordt geactiveerd door een akoestisch sig-
naal. De reactor schakelt zichzelf automatisch in als de ventilatorsnelheid voldoende is. 
Het is alleen mogelijk om per keer naar het volgende hogere of volgende lagere niveau 
over te schakelen. Gebruik bij het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening 
batterijen van het type V23GA, MN21, R23A, K23A, LRV08, LR23 of GP23A.
In geval van een defecte elektrode brandt de led onder de stekkeraansluiting rood. 
Het apparaat moet dan direct van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en 
gecontroleerd.

6. Onderhoud, reiniging en filtervervanging

6.1 Onderhoudsperiodes
Er zijn twee filters ingebouwd in het apparaat. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor 
de functie en de veiligheid.
Als de volgende onderhoudsperiodes niet in acht worden genomen, kan de goede 
werking van het product niet worden gegarandeerd!
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Let op: De volgende informatie over onderhoudsintervallen is slechts bij benade-
ring en kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van het niveau van de binnenluchtver-
vuiling of de gebruiksfrequentie van het product. 
Let op: Sommige vervuilende stoffen kunnen niet worden gedetecteerd door 
visuele inspectie. In deze gevallen is een professionele inspectie noodzakelijk of 
moet het filter uit voorzorg veel vaker worden vervangen.

 » Als u het apparaat in de normale (niet-commerciële, industriële of medische) 
kamerlucht gebruikt, moet u de filters:
- elke maand controleren
- vervangen in geval van vervuiling (vaak herkenbaar aan een gele verkleuring van 
het HEPA-filter) of uiterlijk na 6 maanden.
 » Als het apparaat wordt gebruikt in ruimtes met een vermoedelijk verhoogde 
blootstelling (bijv. productiefaciliteiten, laboratoria, eventueel klinieken), worden 
de filters:
- (afhankelijk van de belasting) wekelijks tot elke 4 weken gecontroleerd
- vervangen in geval van vervuiling (vaak herkenbaar aan een gele verkleuring van 
het HEPA-filter) of uiterlijk na 6 maanden.
 » Bij gebruik van het product om de concentratie acetaldehyde in de ruimte aanzien-
lijk te verminderen:
- het actief koolstoffilter moet dagelijks worden gecontroleerd en het hepa-filter 
maandelijks.
- de filters moeten worden vervangen in geval van vervuiling (in het geval van het 
HEPA-filter is dit herkenbaar aan een gele verkleuring) of uiterlijk na 6 maanden 
(het actief koolstoffilter na slechts één maand!).

6.2 Schoonmaken van de behuizing
Indien nodig kan de behuizing worden afgeveegd met een vochtige doek, indien 
nodig met wat zeep. 
Ontsmettingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt op de roestvrijstalen 
behuizing!
Waarschuwing: Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat komt!

6.3 Vervangen van de filterelementen
[Hierna: De letters tussen haakjes geven de locaties van het product aan, die kunnen 
worden opgezocht in hoofdstuk 7]

Waarschuwing: Voor het vervangen van de filterinzetstukken moet de netstek-
ker van het apparaat worden losgekoppeld voordat de filterinzetstukken bij alle 
versies van de AernoviR worden vervangen!

Let op: Het actieve koolstoffilter en de elektroden mogen alleen door geschoold 
personeel worden vervangen!
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Vervanging van het voorfilter in de 
stand-alone versie van het apparaat:
De filters zijn toegankelijk via de sleuven in 
de bodem (b) en kunnen indien nodig wor-
den vervangen. Gebruik alleen HEPA-fil-
ters van het type H13 (art.-nr: 106363).

1 Visuele controle door de ventilatie-
openingen.

2 Plaats het apparaat op zijn kant en draai 
alle 4 de schroeven (c) op de bodem-
plaat (a) licht los met een Torx-schroe-
vendraaier, niet helemaal losdraaien!

3 Schuif de bodemplaat (a) in de rich-
ting van het eerste filter.

4 Duw het filter met een plat, stomp voorwerp (bijv. het hand-
vat van een koffielepel) in de richting van de onderste sleuf.

5 Verwijder het filter uit de onderste sleuf (b), plaats een 
nieuw filter.

6 Beweeg nu de bodemplaat in de richting van het tweede 
filter. Ga verder zoals bij de eerste filter.

7 Schuif de bodemplaat terug in het midden, draai de 
schroeven weer vast - klaar!

8 Na de wijziging wordt de AernoviR PREMIUM in 
omgekeerde volgorde weer in elkaar gezet.

9 Daarna wordt het apparaat weer op het stroomnet 
aangesloten en is het klaar voor gebruik.

Vervanging van het voorfilter in de wandversie van het apparaat:
De filters zijn toegankelijk via de onderzijde en kunnen indien 
nodig worden vervangen.

Gebruik alleen ESSKA-filters van het type FL 100 G2 of HEPA-
filters van het type H13 als voorfilters voor vervanging, 
afhankelijk van de variant.

1.1 Draai hiervoor de vier schroeven (c) los en verwijder de 
bodemplaat (b). De filters zijn dan toegankelijk.

2.1 Indien nodig, duwt u de filters uit zoals bij het standmodel 
(afb. 4)

3.1 Na de wijziging wordt de AernoviR PREMIUM Wall in 
omgekeerde volgorde weer gemonteerd.

4.1 Daarna wordt het apparaat weer op het stroomnet 
aangesloten en is het klaar voor gebruik.

1

6

5

3

2

7

4

1.1

c
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7. Afbeelding

a Basisplaat
b 2 sleuven in de bodem
c 4 schroeven bodem
d Bodem van het apparaat 
e Zijgedeelte
f 2 schroeven zijgedeelte
g 2 schroeven 
h Opzetstuk
i twee klemmen op het 

actieve koolstoffilter
j Afdichting
k Actief koolstoffilter

8. Garantievoorwaarden

De fabrikant geeft 2 jaar garantie vanaf de datum van aankoop tegen materiaal- en 
fabricagefouten. De leverancier kan geen garantie geven in geval van installatie- en 
bedieningsfouten, verkeerde behandeling, het negeren van veiligheidsvoorschriften, 
gebrek aan onderhoud, schade van welke aard dan ook of als er technische 
wijzigingen worden aangebracht. 
De fabrikant geeft garantie als u het apparaat volledig en gefrankeerd opstuurt, samen 
met het aankoopbewijs. In geval van een garantieclaim behoudt de leverancier zich 
het recht voor om uw apparaat te repareren of volledig te vervangen. Gevolgschade 
is uitgesloten van de garantie en de fabrikant kan geen garantie aanvaarden voor 
slijtende onderdelen, zoals bijv. filters.

9. Verwijdering

Het product moet door u naar openbare inzamelpunten worden gebracht volgens 
§ 10 lid 1 ElektroG (wet op het op de markt brengen, inleveren en milieuvriendelijk 
verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur) en mag niet als 
huishoudelijk afval worden weggegooid. De fabrikant verplicht zich jegens niet-
consumenten volgens § 19 lid 1 ElektroG om het apparaat terug te nemen (adres: 
Dreieiche 7, 35360 Ehringshausen) en om het op de juiste manier af te voeren. 

h

k

i

j

h

f

e

d

g

a

bb

c
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10. Technische gegevens in een oogopslag

(waarden gemeten bij 35% luchtvochtigheid en 25°C)
Netspanning U

net
230 V / 50-60 Hz 

Hoogspanning U
HS

4,1 kV
Stroomverbruik I

net
1300 mA

Reinigingsvermogen ca. 500 m3/u
Aansluiting Geaarde stekker
Opgenomen vermogen Totaal P

tot
175 W (stationair)

Uitschakelingselektronica P
Ab

1,3 W
Transformator (stationair) P

Tr
1,5 W

Elektroden P
El

2,2 W
Ventilator 170 W

Max. toelaatbare omgevingstemperatuur 60°C
Max. toegestane omgevingsluchtvochtigheid 70% relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (incl. wielen) hoogte x breedte x lengte ongeveer80 cm x 40,8 cm x 30,4 cm
Gewicht ca. 26 kg

11. Verklaring van de symbolen op de behuizing

 Wisselstroom

 Fabrikant

 Datum van vervaardiging

 Door het aanbrengen van de 
CE-markering verklaart de fabrikant 
dat het product voldoet aan alle toe-
passelijke eisen van de EG-richtlijnen 
waarmee rekening moet worden 
gehouden en dat een voor het pro-
duct voorgeschreven conformiteits-
beoordeling met succes is afgerond.

 Kijk uit!
 Het product brengt niet voor de 

hand liggende risico’s met zich mee. 
Neem de veiligheidsvoorschriften in 
de gebruiksaanwijzing in acht! 

 Het lezen van de bedieningshand-
leiding is noodzakelijk voor een 
veilig gebruik van het apparaat.

 Milieubescherming
 Gooi het apparaat niet bij het nor-

male huishoudelijke afval. Breng 
het naar een officieel inzamelpunt 
voor recycling. Op deze manier 
helpt u het milieu te beschermen.

 Beschermen tegen vocht / droog 
houden

 Artikelnummer

 Seriennummer

IPX1 Het apparaat biedt bescherming 
tegen verticaal druipend water.

 
 Hoogspanning in het apparaat!

 Luchtstroomingang

 Luchtstroomuitgang
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12. Leveringsomvang

Het apparaat bestaat uit de volgende onderdelen:

Productnaam Beschrijving Art.-nr.

AernoviR PREMIUM Staandapparaat 
(incl. netsnoer en afstandsbediening met 
bijbehorende batterij)

102005

of

AernoviR 
PREMIUM WALL

Wandapparaat 
(incl. netsnoer en afstandsbediening met 
bijbehorende batterij)

102018

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op volledigheid. Als het 
apparaat schade vertoont als gevolg van transport, mag het niet worden gebruikt. 
Neem in dit geval contact op met uw dealer.

13. Accessoires

Aanwijzing Artikelnummer
Hepa-filter voor AernoviR 500 m³/u (AernoviR Premium) 106363
Actief koolstoffilter voor AernoviR 500 m³/u (AernoviR Premium) 106366
Afstandsbediening AernoviR PREMIUM 106368
Batterij voor afstandsbediening AernoviR PREMIUM 106369



RE
F 

45
16

00
-0

52
9 

Ve
rs

ie
 2

   
 S

ta
nd

: 2
02

0-
08

-1
2

schwa-medico Nederland B. V.
Koningin Julianaplein 10  l  3931 CK  Woudenberg
Tel. 033 4655064  l  Fax 033 4612223
E-mail info@schwa-medico.nl  l  www.schwa-medico.nl

DUITSLAND EXPORT DEPARTMENT
Wetzlarer Strasse 41-43  I  35630 Ehringshausen  I  Duitsland
Tel. +49 6443 8333-113  I  Fax +49 6443 8333-119
Email export@schwa-medico.de  I  www.schwa-medico.com
www.aernovir.com

Pierenkemper GmbH
Am Geiersberg 6  I  35630 Ehringshausen  I  Duitsland   
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