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• DÄRFÖR MÅSTE EN INOMHUSDEL TILL EN 
LUFT/LUFTVÄRMEPUMP HÅLLAS REN!
Luften i ett hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift – dygnet runt! 
Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi. Dessutom 
sänks livslängden på din anläggning! Rengöring är också viktig för att hindra 
bakterie-, svamp- och alg-tillväxt. 

En inomhusdel bör rengöras en eller två gånger per år.

• Q EFFECT ÄR INGEN KOSTNAD – BETALAR SIG SJÄLV! 
Din energibesparing är mycket större än kostnaden för Q Effekt genom att den 
återställer inomhusdelens kondensor till sin ursprungseffekt.

• Q EFFECT PASSAR ALLA MÄRKEN AV LUFTVÄRMEPUMPAR! Q Effect 
räcker till en rengöring (500 ml). Är enkelt att använda och kan användas till alla 
inomhusdelar oavsett märke. 

PENGAR ATT TJÄNA!
GÖR RENT DIN LUFTVÄRMEPUMP
Alla luft/luftvärmepumpar oavsett fabrikat har ett gemensamt – de 
måste rengöras! En smutsig anläggning tappar i energispar-effekt!

TAPPA INTE 
ENERGISPAR-EFFEKT

 – GÖR RENT INOMHUSDELEN
MED Q EFFECT MINST EN 

GÅNG OM ÅRET!



GÖR RENT OCH DIN 
ANLÄGGNING 

JOBBAR PÅ TOPPEN 
AV SIN FÖRMÅGA

CANVAC AB, FÖRRÅDSGATAN 32. 542 35 MARIESTAD.  0501 39 90 00   0501 39 90 90 WWW.CANVAC.SE
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GÖR RENT OCH DIN 
ANLÄGGNING 

JOBBAR PÅ TOPPEN 
AV SIN FÖRMÅGA

Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen, d.v.s fi lter, kondensor 
och fl äkt är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt. 
Generellt bör man rengöra kondensorn 1 till 2 gånger per år, fi lter en 
gång var 4-6 vecka från damm och smuts. I dammiga och rökiga 
miljöer eventuellt oftare. Rengöring av grov- och luftfi ltren är mycket 
viktigt för inomhusdelens funktion.

1. Innan användning – kontrollera skötselinstruktionen och vad den säger om rengöring. 

2. Q Effect är endast avsedd för rengöring av inomhusdelens kondensor. Kondensorn består alltid 
av en mängd tunna plåtar (lameller) tätt monterade efter varandra. Kondensorn benäms olika, t ex. 
värmeväxlare, batteri m.m.

3. Stäng av anläggningen och gör luft/luftvärmepumpen helt strömlös. Isolera elektriska delar om 
så krävs. Vänta ca 10 minuter.

4. Öppna frontluckan och avlägsna alla lösa fi lter, t ex. grovfi lter, mikrofi lter och dammfi lter. 
Q Effect får ej användas för rengöring av anläggningens fi lter, t ex. grovfi lter, mikrofi lter eller 
dammfi lter.

5. Lyft eventuellt av inomhusdelens skyddskåpa om skötselinstruktionen från din tillverkare anger 
detta. Kontrollera att kylvattenslangen är ansluten.

6. Skaka fl askan väl, spraya hela innehållet i fl askan på kondensorn. Spraya med mellanläge 
stream, spraya ej på tapeter. Börja ovanifrån, var noga med att spraya alla ytor av kondensorn så att 
rengöringsmedlet verkligen tränger in mellan lamellerna. Vänta 10-15 minuter, låt rengöringsmedlet 
verka.

7. Skölj ur sprayfl askan ordentligt med vatten. Fyll med vatten och spraya över hela kondensorn. 
Torka av försiktigt och noggrant, vänta 30 min, starta anläggningen.

(Q Effect rengöringsmedel och vatten rinner ut via kylvattenslangen.)

VAD HÄNDER OM LUFTVÄRMEPUMPENS INOMHUSDEL INTE RENGÖRS? 
En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmepumpens 
effektivitet och kan dessutom tvinga den att jobba hårdare för att ge 
samma värme/svalka som tidigare. När damm och smuts till slut täpper 
igen grov- och luftfi lter och kondensor kommer luftvärmepumpen att 
sluta fungera.

nnan användning – kontrollera skötselinstruktionen nnan användning – kontrollera skötselinstruktionen 

Så här gör du rent 
kondensorn i din inomhusdel!

Q Effect löser damm, smuts 
och fett där det är som svårast
 att få rent – på kondensorn!

 

VIKTIGTVIKTIGTVIKTIGTVIKTIGTVIKTIGT
FILTER KONDENSOR FLÄKT

Användningsområde: För rengöring av alla på marknaden 
förekommande inomhusdelar till luft/luftvärmepumpar.
Volym: 500 ml, räcker till en rengöring av normalstor inomhusdel. 
Innehåll: Nonjontensid, didecyldimetylammoniumklorid, MGDA, 
isopropanol, natriumkarbonat, metasilikat, parfym < 5 %.
Form: Flytande.
Viktigt: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn. Vid kontakt 
med ögonen, spola genast med mycket vatten.
Säkerhetsdatablad fi nns att tillgå för yrkesmässiga 
användare och tillhandahålls på begäran. 
Rester och spill ska i första hand användas framför 
att destrueras. Destrueras enligt lokala föreskrifter.
Används före: Se fl askans hals.
Batchnummer: Se fl askans hals.
Källsortering: Förpackningen sorteras som hårdplast.FA
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7. Skölj ur sprayfl askan ordentligt med vatten. Fyll med vatten och spraya över hela kondensorn. 
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(Q Effect rengöringsmedel och vatten rinner ut via kylvattenslangen.)

VAD HÄNDER OM LUFTVÄRMEPUMPENS INOMHUSDEL INTE RENGÖRS? 
En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmepumpens 
effektivitet och kan dessutom tvinga den att jobba hårdare för att ge 
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igen grov- och luftfi lter och kondensor kommer luftvärmepumpen att 
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FILTER

80%

90%

110%
120%

140%

100%

130%

MED RENGÖRING

MED RENGÖRING

MED RENGÖRING*

MED RENGÖRING

MED RENGÖRING* UTAN RENGÖRING**

UTAN RENGÖRING**

UTAN RENGÖRING**

CIRKA30%
ÖKAD ENERGIÅTGÅNG

JÄMFÖRELSE ENERGIÅTGÅNG 

MED OCH UTAN RENGÖRING

*KOMPLETT RENGÖRING AV

FILTER, FLÄKT OCH KONDENSOR.

** I EXEMPLET BERÄKNAS 

8 GRAM DAMM FINNAS PÅ FLÄKTEN.

EN LEDANDE 

TILLVERKARE 

OM RENGÖRING


