Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij de Coolfog ZB.
Kijk voor de meest actuele versie op www.proku.nl
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Belangrijk!
Om een veilig, juist en economisch gebruik van de Coolfog ZB te garanderen, moet u aan alle
aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing aandacht schenken en ze opvolgen.
Wanneer u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met
uw distributeur. De contactgegevens vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing Coolfog ZB

Januari 2022

Pagina 2 van 18

1. Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing geeft technische informatie over de Coolfog ZB en de montage en installatie
instructies, de bedieningsinstructies en de onderhouds- en reparatie instructies voor de Coolfog ZB.
1.1

Ultrasone luchtbevochtiging

Bij ultrasone luchtbevochtiging wordt water door middel van trilplaatjes omgezet in zeer fijne, koele
waterdamp. De trilplaatjes bevinden zich net onder het wateroppervlak en brengen het water met
hoogfrequente trillingen (1,7 MHz) in beweging. Kleine waterdeeltjes ter grootte van 1 tot 3 micron
worden boven het wateroppervlak uitgeslingerd. Er ontstaat een zeer fijne nevel, ook wel koude
stoom genoemd. Deze zichtbare mist wordt via een ventilator (en eventueel door een
mistverdeelpijp) in de te bevochtigen ruimte geblazen. De mist wordt snel door de omgevingslucht
opgenomen en door de ruimte verdeeld.
1.2

Toepassingen

De Coolfog ZB is geschikt voor directe en indirecte ruimtebevochtiging. Bij indirecte
ruimtebevochtiging wordt de Coolfog ZB buiten de te bevochtigen ruimte geplaatst. Door middel van
een buizensysteem wordt de aangeblazen lucht met de toegevoegde mist de ruimte ingeblazen.
De Coolfog ZB is ontwikkeld voor ruimtes waar een hoge relatieve luchtvochtigheid gewenst is, mits
hetgeen zich in de te bevochtigen ruimte bevindt bestand is tegen een verhoogde luchtvochtigheid.
N.B. Voor ruimtes voor CA (Controlled Atmosphere) / ULO (Ultra Low Oxygen) bewaring en koelcellen
zijn andere c.q. specifieke Coolfog modellen ontwikkeld.
De Coolfog ZB is bedoeld voor beroepsmatig gebruik en sluit daarmee huishoudelijk gebruik uit.
1.3

Verpakking

De Coolfog ZB wordt geleverd in een recyclebare verpakking,
die niet bewaard hoeft te worden. In de verpakking bevinden
zich de volgende onderdelen (zie afbeelding):
A. Coolfog ZB (vat met deksel, ventilator, pijlbuis,
kabeldoorvoerwartel, aansluitingen, stopcontactsnoer en
netspanningsstekker)
B. Drijver (apart verpakt)
C. Coolfog Basic inclusief transformator met
netspanningsstekker (met 2 meter snoer voor aansluiting
op transformator) (apart verpakt)
D. Deze gebruiksaanwijzing
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1.4

Garantietermijn

Op de Coolfog ZB is een garantietermijn van zes maanden van toepassing. Als de Coolfog ZB niet
volgens de voorschriften wordt gemonteerd en geïnstalleerd of ondeskundig wordt behandeld,
vervalt de garantie.
In hoofdstuk 8 moeten de gegevens van de klant, distributeur, installateur en Coolfog ZB worden
ingevuld. Onvolledig ingevulde of niet ingevulde gegevens resulteren in het verliezen van de garantie
op de Coolfog ZB.

2. Veiligheidsvoorschriften
De Coolfog ZB mag uitsluitend worden gemonteerd en geïnstalleerd door daartoe geautoriseerd en
deskundig personeel. De controle op deze kwalificatie is een taak van de klant.
De bediening, het onderhoud en eventueel reparatie mag alleen worden uitgevoerd door personen
die het product goed kennen en die voor desbetreffende werkzaamheden voldoende zijn
gekwalificeerd. Voor de controle op die kwalificatie is de klant verantwoordelijk.
Schakel altijd de 230 V netspanning van de Coolfog ZB af, voordat deze wordt verplaatst of
onderhoudswerkzaamheden worden verricht.
Wanneer geconstateerd wordt dat een risicoloos gebruik van de Coolfog ZB niet meer mogelijk is,
moet deze onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en tegen onbedoeld inschakelen worden
beveiligd. Dit kan het geval zijn bij de volgende omstandigheden:
• De Coolfog ZB is beschadigd.
• De Coolfog ZB functioneert niet meer correct.
• De aansluitingen of leidingen zijn lek.
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de veiligheidsrichtlijnen die in deze gebruiksaanwijzing
staan:
•
•
•

Om elektrocutie te voorkomen, mag de bevochtiger pas op het elektrische net worden
aangesloten, nadat alle installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.
In de Coolfog ZB bevinden zich enkele scherpe delen (schroeven).
De Coolfog ZB mag na opening nooit onbeheerd worden achtergelaten!
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3. Aansluitingen en functies
Zijaanzicht

Vooraanzicht
A

C

B

A
C

D

H

G

D

E
E
F

F

A
N

G

O

B
M
K
L

Vooraanzicht schakelunit
A.
B.
C.
D.
E.

Deksel
Ventilator
Aansluiting luchtafvoer
Aansluiting watertoevoer
Pijlbuis

Achteraanzicht
F.
G.
H.
I.
J.

Aansluiting waterafvoer
Inlaat luchttoevoer
Kabeldoorvoerwartel
-

K.
L.
M.
N.
O.

Netspanningsstekker
Stopcontactsnoer
Schakelunit
Schakelaar (aan/uit)
Zekering

4. Montage en installatie instructies
De montage- en installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door daartoe geautoriseerd en
deskundig personeel worden uitgevoerd. De controle op deze kwalificatie is een taak van de klant.
Er moet aandacht worden geschonken aan alle gegevens die in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld
over de montage en installatie.
Alle plaatselijke voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de montage- en
installatiewerkzaamheden moeten in acht worden genomen.
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Belangrijk!
Als de Coolfog ZB niet volgens de voorschriften wordt gemonteerd en geïnstalleerd of ondeskundig
wordt behandeld, vervalt de garantie.

4.1

Schematische tekeningen Coolfog ZB

Zijaanzicht

Vooraanzicht
A

A

B
C

C
D
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A

B

A
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J
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K
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Zijaanzicht binnenkant
A.
B.
C.
D.
E.

Deksel
Ventilator
Aansluiting luchtafvoer
Aansluiting watertoevoer
Pijlbuis

Gebruiksaanwijzing Coolfog ZB

Achteraanzicht
F.
G.
H.
I.
J.

Aansluiting waterafvoer
Inlaat luchttoevoer
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4.2
•

Instructies voor plaatsing
De Coolfog ZB en de wateraansluitingen moeten in een vorstvrije omgeving worden geïnstalleerd
om een gegarandeerde werking te hebben.
De Coolfog ZB moet altijd waterpas (rechtop) worden geplaatst, op een stabiele ondergrond met
een draaglast van minimaal 150 kg.
De watertemperatuur moet minimaal +5°C zijn en mag maximaal een temperatuur van +34°C
bereiken. Hogere temperaturen beschadigen de trilplaatjes van de Coolfog Basic permanent.

•
•

4.3
•

Elektrische aansluiting (voedingsspanning 230 VAC)
De Coolfog ZB moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos van een
aardlekbeveiligde installatie.
De wandcontactdoos kan desgewenst worden voorzien van een tijdklok voor het instellen van de
werkingstijd.
De elektriciteitssnoeren mogen niet worden opgerold, vanwege gevaar voor oververhitting.

•
•
4.4

Wateraansluiting

Watertoevoer
• Het waterniveau in de Coolfog ZB wordt geregeld door een vlotterkraan. Deze bevindt zich in de
Coolfog ZB. Aan de buitenkant van de Coolfog ZB bevindt zich de aansluiting voor watertoevoer.
Deze heeft een 3/8” draadaansluiting.
• De Coolfog ZB en de wateraansluitingen moeten in een vorstvrije omgeving worden
geïnstalleerd, om een gegarandeerde werking te hebben.
• Bij grote temperatuurverschillen tussen de omgeving en de Coolfog ZB kan er condenswater aan
de buitenkant van de Coolfog ZB en buizen voor luchtafvoer ontstaan. Dit kan worden
voorkomen door de Coolfog ZB en de buizen voor luchtafvoer te isoleren.
• De Coolfog ZB moet worden opgenomen in de bedrijfsspecifieke risico-inventarisatie en evaluatie
(RI&E) voor legionella en het bijbehorende legionellabeheersplan, dat in het kader van
legionellapreventie is opgesteld.
• Vanwege de watersensor op de Coolfog Basic mag er geen gedestilleerd water worden gebruikt.
Belangrijk!
De wet- en regelgeving ten aanzien van legionellapreventie kan per land verschillen. Het opvolgen
van de geldende wet- en regelgeving is de verantwoordelijkheid van de klant.
Waterafvoer
• Aan de buitenkant van de Coolfog ZB bevindt zich een aansluiting voor waterafvoer met een ½”
kogelkraan. Deze is aanwezig om bij onderhoud of een lange periode van stilstand de Coolfog ZB
te kunnen leegmaken.
• Aan de buitenkant van de Coolfog ZB bevindt zich een pijlbuis. Deze pijlbuis kan worden gebruikt
om het waterniveau in de Coolfog ZB af te lezen en heeft een veiligheidsfunctie bij een te hoog
waterniveau. De pijlbuis mag niet worden afgesloten aan de bovenzijde.
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4.5

Luchtaansluiting

Luchttoevoer
De Coolfog ZB is geschikt voor directe en indirecte ruimtebevochtiging.
Zowel bij directe als indirecte ruimtebevochtiging moet sprake zijn van een schone luchttoevoer
zonder stof- en waterdeeltjes. Een eventueel luchtkanaal moet onbelemmerd zijn.
Bij indirecte ruimtebevochtiging wordt de Coolfog ZB buiten de te bevochtigen ruimte geplaatst. De
lucht wordt van buiten de ruimte aangezogen en middels de luchtuitlaat verbonden aan de te
bevochtigen ruimte.
Luchtafvoer
Bij de productie van mist vormen zich altijd waterdruppels. Bij de montage is het belangrijk dat de
eerste buis voor luchtafvoer op afschot naar de Coolfog ZB wordt gemonteerd. Deze buis moet
minimaal 75 cm lang te zijn. Als dit niet mogelijk is, moet de mistverdeelpijp worden gemonteerd op
afschot naar een afvoer toe.
Bij het monteren van de buis voor luchtafvoer moet rekening worden gehouden met de volgende
aanwijzingen:
• De buis voor luchtafvoer moet zo min mogelijk bochten hebben om condensatieverliezen te
voorkomen.
• De buis voor luchtafvoer mag niet doorhangen om watersloten (ophoping van condens) te
voorkomen.
• De lengte van de buis voor luchtafvoer mag maximaal 6 meter bedragen.
• De fabrikant adviseert om een mistverdeelpijp te gebruiken.
• Als een ventilator aanwezig is in de ruimte, moet de buis voor luchtafvoer in de luchtstroming
worden gemonteerd voor een goede verdeling van de mist door de ruimte.
Waarschuwing!
Om elektrocutie te voorkomen, mag de bevochtiger pas op het elektrische net worden aangesloten,
nadat alle installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.
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4.6

Stappenplan voor montage- en installatie

Hieronder volgt een stappenplan voor het monteren en installeren van de Coolfog ZB.
1. Haal de Coolfog ZB uit de verpakking.

2. Plaats de Coolfog ZB waterpas (rechtop) op de plaats van installatie. De ondergrond moet stabiel
zijn met een draaglast van minimaal 150 kg.
3. Monteer desgewenst afvoerbuizen (90 mm)
4. Monteer desgewenst een mistverdeelpijp in de te bevochtigen ruimte
5. Sluit de waterleiding aan op de aansluiting voor watertoevoer
6. Sluit eventueel de waterafvoer aan op een afvoerpunt
7. Verwijder de deksel

8. Haal de drijver uit de verpakking

9. Schuif de twee delen van de drijver in elkaar, zodat er een bak ontstaat
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10. Haal de Coolfog Basic inclusief transformator uit de
verpakking

11. Leg de Coolfog Basic in de drijver

12. Leg de drijver voorzichtig op de bodem van de
Coolfog ZB

13. Draai de kop van de kabeldoorvoerwartel los
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14. Verwijder de rubberstop uit de
kabeldoorvoerwartel

15. Haal de kabel van de Coolfog Basic (2 m) van
binnenuit de Coolfog ZB door de
kabeldoorvoerwartel heen naar buiten

16. Zorg dat de overtollige kabel zich zo veel mogelijk buiten de Coolfog ZB bevindt
17. Plaats de rubberstop over de kabel en terug in de
kabeldoorvoerwartel

18. Draai de kop van de kabeldoorvoerwartel aan,
zodat deze luchtdicht afsluit
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19. Sluit de kabel van de Coolfog Basic aan op de
transformator

20. Sluit de stekker van de transformator aan op het
stopcontactsnoer van de Coolfog ZB

21. Sluit de Coolfog ZB met de netspanningsstekker aan op een geaarde wandcontactdoos van een
aardlekbeveiligde installatie
22. Voer de functionele test uit, zoals beschreven in paragraaf 5.1.
23. Sluit de deksel met de sluitring
24. Controleer of de (optionele) mistverdeelpijp de
mist goed verdeelt in de te bevochtigen ruimte

5. Bedieningsinstructies
Dit hoofdstuk beschrijft de functionele test en algemene instructies bij gebruik.
5.1

Functionele test

Voordat de Coolfog ZB voor de eerste keer wordt ingeschakeld, moeten de volgende punten worden
gecontroleerd:
• De Coolfog ZB staat waterpas (rechtop op een stabiele vloer met voldoende draaglast).
• De buis voor luchtafvoer (inclusief mistverdeelpijp) zijn juist gemonteerd.
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•
•

Er is voldoende waterdruk.
De watertoevoer en waterafvoer zijn volgens instructie aangesloten.

Functionele test
1. Open de watertoevoer. Daardoor begint de Coolfog ZB zich te
vullen. Controleer of de vlotterkraan zichzelf sluit als de Coolfog ZB
ongeveer voor de helft is gevuld.
2. Schakel de Coolfog ZB in met de zwarte schakelaar (zie afbeelding).
3. Controleer of de ventilator lucht in beweging brengt.
4. Controleer of zich mist vormt in de Coolfog ZB; de productie van
mist start na enkele seconden.
5. Schakel de netspanning uit en controleer of de ventilator en de
mistproductie stopt.
6. Sluit de deksel met de sluitring
7. Schakel de netspanning weer in.
5.2
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Algemene instructies bij gebruik
De transformator mag niet worden afgedekt, omdat deze warm wordt tijdens het bevochtigen.
De trilplaatjes van de Coolfog Basic en de transformator mogen niet worden aangeraakt als er
spanning op het systeem staat.
Vingers of andere lichaamsdelen mogen niet op minder dan 10 cm in de beurt van de trilplaatjes
van de Coolfog Basic komen, wanneer deze in bedrijf is.
Na het uitschakelen van de Coolfog ZB moet minimaal 3 seconden worden gewacht alvorens de
deksel te openen.
De Coolfog ZB moet worden opgenomen in de bedrijfsspecifieke risico-inventarisatie en evaluatie
(RI&E) voor legionella en het bijbehorende legionellabeheersplan, dat in het kader van
legionellapreventie is opgesteld.
Vanwege de watersensor op de Coolfog Basic mag er geen gedestilleerd water worden gebruikt.
Maak de Coolfog Basic alleen schoon met een zachte doek.
De watertemperatuur moet minimaal +5°C zijn en mag maximaal een temperatuur van +34°C
bereiken. Hogere temperaturen beschadigen de trilplaatjes van de Coolfog Basic permanent.
De deksel van de Coolfog ZB mag tijdens het gebruik nooit worden geopend.
Bij oververhitting van de Coolfog ZB schakelt de Coolfog zichzelf uit. Oververhitting kan ontstaan
door:
- Luchttoevoer- of luchtafvoervoerblokkade
- Te hoge luchtinlaattemperatuur
- Te hoge watertemperatuur
- Te hoge omgevingstemperatuur
- Defecte ventilator

6. Onderhouds- en reparatie instructies
De werking van de Coolfog ZB moet dagelijks worden gecontroleerd. Voor een goede werking van de
Coolfog ZB en de hygiëne is regelmatig onderhoud belangrijk.
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Let op! Als de Coolfog ZB langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld, moet het water uit de Coolfog ZB
worden gehaald! Laat de Coolfog ZB na het aftappen van het water open; plaats de deksel niet terug
op de Coolfog ZB.
6.1

Voorafgaand aan onderhoud

Voordat met onderhoud wordt begonnen, moeten de volgende acties worden genomen:
1. Schakel de Coolfog ZB met de zwarte schakelaar uit.
2. Haal de netspanningsstekker uit de wandcontactdoos.
3. Draai de afsluitkraan van de watertoevoer dicht.
4. Voer het water in de Coolfog ZB af door de waterafvoerkraan.
5. Open de Coolfog ZB door de deksel te verwijderen.
6. Laat de Coolfog ZB enkele minuten open om te luchten, voordat wordt gestart met de
onderhoudswerkzaamheden.
6.2

Onderhoud

De frequentie waarmee de Coolfog ZB moet worden schoongemaakt, is afhankelijk van de
waterkwaliteit en de zuiverheid van de aangezogen lucht. Schoonmaken van de Coolfog ZB en de
Coolfog Basic gebeurt minimaal eens per drie maanden. De Coolfog Basic mag alleen worden
schoongemaakt met een zachte doek; gebruik geen zeep of andere schoonmaakproducten.
Waarschuwing!
In de Coolfog ZB bevinden zich enkele scherpe delen (schroeven).
De Coolfog ZB mag na opening nooit onbeheerd worden achtergelaten, zeker niet in het bijzijn van
kinderen. De Coolfog ZB is groot genoeg om een kind te herbergen. Zij kunnen zich verstoppen in de
Coolfog ZB en na inwerkintreding verdrinken of verstikken.
Waarschuwing!
De Coolfog ZB mag na opening nooit onbeheerd worden achtergelaten!
6.3

Storingen

Storing
De Coolfog Basic is
automatisch uitgeschakeld; de
ventilator functioneert nog.

Mogelijke oorzaak
Waterniveau te laag
• Watertoevoer afgesloten
• Weggevallen waterdruk
• Waterafvoer open
• Defecte vlotterkraan
Overig
• Coolfog Basic functioneert
niet of is defect
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Te ondernemen actie
•
•
•
•
•

Watertoevoer vrijmaken
Waterdruk herstellen
Waterafvoer sluiten
Vlotterkraan nakijken en
indien nodig vervangen
Coolfog Basic nakijken en
indien nodig vervangen;
zie § 6.4
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Er stroomt water uit de
pijlbuis.

De Coolfog Basic is
automatisch uitgeschakeld; de
ventilator functioneert niet
meer.

Het water in de Coolfog ZB is
bevroren.

6.4

Waterniveau te hoog
• Vlotterkraan functioneert
niet of is defect
• Teruglopende watersloten
(ophoping van condens)
•
•
•

•

Spanning weggevallen
Zekering van de Coolfog ZB
stuk door sluiting
Thermostaat zorgt voor
automatisch uitschakeling
als gevolg van te hoge
watertemperatuur door:
− afgesloten
luchttoevoer
− afgesloten luchtafvoer
− defecte ventilator
Omgevings- en/of
watertemperatuur te laag
c.q. niet vorstvrij

•
•

•
•

Vlotterkraan nakijken en
indien nodig vervangen
Aanpassen buis voor
luchtafvoer (zie § 4.5 bij
‘luchtafvoer’)
Spanning herstellen
Oorzaak sluiting
achterhalen en herstellen

•

Luchttoevoer vrijmaken

•
•
•

Luchtafvoer vrijmaken
Ventilator vervangen
Zie § 4.2

Vervanging

Het onderdeel ‘Coolfog Basic’ moet na 8.500 bedrijfsuren worden vervangen. De levensduur is mede
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het onderhoud. Een hogere omgevingstemperatuur
leidt tot een kortere levensduur.
6.5

Demontage

Tijdens transport moet de Coolfog ZB zijn gedemonteerd, om beschadiging van de onderdelen te
voorkomen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schakel de Coolfog ZB met de zwarte schakelaar uit.
Haal de netspanningsstekker uit de wandcontactdoos.
Draai de afsluitkraan van de watertoevoer dicht.
Haal de druk van de waterleiding.
Open de Coolfog ZB door de deksel te verwijderen.
Laat de Coolfog ZB enkele minuten open om te luchten.
Voer het water in de Coolfog ZB af door de waterafvoerkraan.
Ontkoppel het afvoerpunt van de aansluiting voor waterafvoer (indien van toepassing).
Ontkoppel de waterleiding van de aansluiting voor watertoevoer.
Haal de stekker van de transformator uit het stopcontactsnoer van de Coolfog ZB.
Maak de kabel van de Coolfog Basic los van de transformator.
Draai de kop van de kabeldoorvoerwartel los.
Verwijder de rubberstop uit de kabeldoorvoerwartel.

Gebruiksaanwijzing Coolfog ZB

Januari 2022

Pagina 15 van 18

14.
15.
16.
17.
18.

Haal de kabel van de Coolfog Basic (2 m) door de kabeldoorvoerwartel heen naar binnen.
Haal de drijver met de Coolfog Basis voorzichtig uit de Coolfog ZB en demonteer deze.
Demonteer de 90 mm luchtafvoerbuizen.
Sluit de deksel met de sluitring.
De Coolfog ZB is nu gedemonteerd en klaar voor transport.

7. Technische specificaties
Netspanning
Totaal opgenomen vermogen
Zekering

230 VAC/50Hz
500 W
3,0 A

Voltage transformator

input - 230VAC/50 Hz
output - VAC36V – 450 W

Opgenomen vermogen transformator
Voltage ventilator

420 W
230VAC/50Hz

Elektrisch vermogen ventilator
Maximumcapaciteit Coolfog Basic
Levensduur Coolfog Basic
Grootte waterdeeltjes
Diameter aansluiting luchtafvoer (PVC)
Pijplengte luchtafvoer
Druk waterleiding
Aansluiting watertoevoer
Maximale waterhardheid
Aansluiting waterafvoer
Inhoud Coolfog ZB
Watervulling Coolfog ZB
Omgevingstemperatuur
Watertemperatuur in Coolfog ZB
Temperatuurbeveiligingsmodule

80 Watt
0 - 6,5 liter per uur
8.500 bedrijfsuren
1 tot 3 micron
90 mm
maximaal 6 meter
minimaal 0,1 tot maximaal 4 bar
⅜” draadaansluiting
8° Duitse hardheid
½” draadaansluiting
120 liter
Circa 53 liter
Vorstvrij houden
tussen de +5°C en maximaal +34°C
automatische uitschakeling bij +40°C
automatisch inschakeling bij +25°C
95 x 51 x 90 (l x b x h)
68,2 kilo
12,5 kilo
8 kilo

Afmetingen Coolfog ZB
Gewicht Coolfog ZB halfvol
Gewicht Coolfog ZB leeg
Gewicht Coolfog Basic (verpakt)
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8. Contactgegevens
Vul onderstaande gegevens in, zodra u de Coolfog ZB monteert. Onvolledig ingevulde of niet
ingevulde gegevens resulteren in het verliezen van de garantie op de Coolfog ZB.
Neem bij problemen contact op met uw distributeur of installateur.
Gegevens van de klant
Naam

:

Adres
Plaats

:
:

Telefoonnummer
Emailadres

:
:

Gegevens van de distributeur
Naam
Adres
Plaats
Telefoonnummer

:
:
:
:

Proku
Postbus 1
Dreumel
0487-745014

Emailadres
Website

:
:

info@proku.nl
www.proku.nl

Gegevens van de installateur
Naam
Adres
Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Monteur
Datum installatie

:
:
:
:
:
:
:

Gegevens van de Coolfog ZB
Serienummer
(zijkant deksel)
Website

:
:

www.proku.nl

Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij de Coolfog ZB.
Kijk voor de meest actuele versie op www.proku.nl
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Baliac, Provincialeweg 40, 5334 JH Velddriel,
Nederland, verklaart geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat het product Coolfog
ZB, geproduceerd door Baliac en uitgeleverd
door Proku in overeenstemming is met de
volgende CE-richtlijnen
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit
EMC richtlijn (2014/30/EU)
Baliac en Proku zijn nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade veroorzaakt door het gebruik van de
Coolfog ZB (zie onze algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd onder nummer
2011/6 bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Een exemplaar vindt u op onze website:
www.proku.nl of wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.
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