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Alle rechten voorbehouden 

Deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd en/of verspreid  

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Circlair Benelux BV.  

Dit geldt tevens voor de opslag en/of overname op andere media. 
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CE-verklaring 

 
 
Conform EG Machinerichtlijn 98/37/EG, Bijlage IIa 

 
Product: plasmaNorm®-installatie 
 
Luchtzuiveringsinstallatie voor toepassing in horeca en voedselindustrie ten behoeve van 
ventilatie, recirculatie en afvoer van damp en gas met daarin condenseerbare stoffen en 
geurdragers (zoals waterdamp, oliën, vetten, eiwitten en geur- en smaakstoffen)  
 
 

 

Fabrikant: 

 
airtec competence GmbH, Kupferstrasse 2, D-48496 Hopsten 
 
Onderhavige richtlijnen: 
 
EG machinerichtlijn       98/37/EG 

EG Laagspanningsrichtlijn      2006/95/EG EWG 

EMC Richtlijn Elektromagnetische Compatabiliteit   89/336 EWG 

Veiligheidsrichtlijn voor machines    EN12100 1+2 

Veiligheidsrichtlijn voor elektrische installaties  DIN EN 60204 deel 1 

 
De bij deze installatie behorende handleiding is beschikbaar  
in de talen: Duits, Engels en Nederlands 
 
 
 
 
Hopsten 2010 
 

Plaats en datum                 Handtekening 
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2 Algemeen 

2.1 Voorwoord 

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de installatie beter te leren kennen en de toepassings-
mogelijkheden optimaal te benutten. Deze handleiding bevat belangrijke informatie om uw 
installatie veilig, vakkundig en efficiënt te gebruiken en te onderhouden. Deze adviezen zullen 
u tevens helpen om gevaren te vermijden, reparatiekosten en stilstand tot een minimum te 
beperken en de betrouwbaarheid en levensduur van de installatie te verhogen.  
 
Deze gebruiksaanwijzing dient in de nabije omgeving van de luchtbehandelingsinstallatie te 
worden bewaard en voor iedereen daar aanwezig beschikbaar te zijn om te lezen en toe te 
passen. Dit geldt tevens voor iedereen die betrokken is bij transport, installatie, bediening, 
storingsdienst, reiniging, reparatie, onderhoud en inspectie.  
 
Disclaimer: 

Naast deze gebruiksaanwijzing zijn alle ter plaatse geldende regels voor veiligheid en vakman-
schap onverkort van toepassing. Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Wij 
zijn echter niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten. Mocht u fouten of onvolkomenheden 
vaststellen dan zouden wij daar graag van op de hoogte worden gebracht.  
 
 

2.2 Toegepaste aanduidingen 

 
In deze handleiding worden de volgende aanduidingen toegepast: 
 
 

 

Voorzichtig 

De tekst die volgt na de waarschuwing ‘Voorzichtig’ bevat informatie 

die bedoeld is om te voorkomen dat de gebruiker gevaar loopt 

 

 

Attentie 

De tekst die volgt na de waarschuwing ‘Attentie’ bevat informatie die 

bedoeld is om te voorkomen dat de installatie beschadigd wordt 

 

 

 

Belangrijke informatie en/of aanwijzing 
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3 Veiligheidsvoorschriften 

3.1 Algemeen 

De installatie is conform alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften gebouwd. Dit vormt 
echter geen garantie dat zich geen onveilige situaties kunnen voordoen, of dat er nooit schade 
kan ontstaan. Dit risico kan zich met name voordoen in geval dat de installatie: 
 

- wordt gemonteerd door niet-vakkundige mensen, 

- voor een ander doel wordt ingezet dan waarvoor verkocht, 

- niet naar behoren wordt onderhouden. 

3.2 Veiligheidsvoorzieningen en restgevaren 

Ook wanneer alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, kunnen zich bij deze 
plasmaNorm®-installatie nog gevaarlijke situaties voordoen: 
 
> Voorzichtig Hoogspanning, daarom de installatie altijd uitschakelen alvorens de 

deuren te openen! 

> Sterk vervuilde voorfilters verhogen de kans op brandgevaar! 

Controleer daarom regelmatig de vervuilingsgraad van de filters en zorg dat deze 

indien nodig worden gereinigd of vervangen! 

> Het aanzuigen van hete lucht (bijv. boven een frituur) kan leiden tot brandgevaar. 

Installeer daarom de plasmaNorm®-installatie zo dat deze altijd lucht aanzuigt 

die gemengd is met lucht van kamertemperatuur. 

> Zorg altijd dat de aanvoerkanalen vrij zijn, zodat voldoende lucht kan worden 

aangevoerd, om oververhitting en brandgevaar te vermijden! 

> Let op: pacemakers en hartritme-ondersteunende hulpmiddelen kunnen worden 

verstoord door de gepulste spanning; Levensgevaarlijk! 

> Langdurig gebruik in recirculatie kan leiden tot verhoogde ozon-concentraties. 

Zorg daarom altijd dat de ruimte voldoende wordt geventileerd! 

> De installatie en in het bijzonder de toegangsdeuren mogen niet met een 

waterstraal worden gereinigd i.v.m. gevaar voor kortsluiting! 

> Bij het openen van de deuren kan de ventilator nog nalopen, ook wanneer de 

spanning vooraf is uitgeschakeld! 
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> Bij geopende deuren altijd opletten voor de volgende gevaren: 

 

 
 

Afbeelding 1: plasmaNorm® -installatie met geopende deuren  

 

 
Afbeelding 2: Installatie als grafische voorstelling 

 

 

1. hydroSorp®-filter:  Snijgevaar  

2. HS-elektroden  Snijgevaar, elektrische schok (hoogspanning!), 
en HS-trafo:   brandgevaar 

3. Reactoren:   Snijgevaar, beknelling 

4. Toegangsdeuren:  Snijgevaar, beknelling, aanzuiging (kleding!) 

5. Ventilator   Snijgevaar, geknelling, elektrische schok 

3 1 2 4 5 
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3.3 Toegepaste waarschuwingssymbolen 

 

 

Waarschuwing voor hoogspanning binnenin de installatie. 
De kast mag alleen door een ter zake kundige vakman worden 
geopend. 

 

 

Waarschuwing voor een elektrische schok bij aanraking van het 
binnenwerk van de installatie. Alvorens de kast te openen altijd de 
netspanning uitschakelen en zeker stellen dat deze niet door 
onbevoegden weer kan worden ingeschakeld.  

 

Waarschuwing voor een elektrische schok bij aanraking van het 
binnenwerk van de installatie. De kast mag alleen door een ter zake 
kundige vakman worden geopend. 

Afbeelding 3: Toegepaste waarschuwingsstickers 

 
Voor werkzaamheden aan het binnenwerk van de installatie dient altijd eerst de spanning te 
worden uitgeschakeld. Daarvoor is de installatie voorzien van een werkschakelaar. Daarnaast 
zijn alle deuren voorzien van veiligheidsschakelaars, die automatisch de hoogspanning 
uitschakelen zodra één van de deuren wordt geopend.  
 

3.4 Inbedrijfstelling 

De plasmaNorm®-installatie mag alleen in bedrijf worden gesteld als deze volledig is 
geïnstalleerd en gereed is voor gebruik en in het bijzijn van iemand van Circlair die de 
inbedrijfstelling begeleidt. 
De plasmaNorm®-installatie mag alleen in bedrijf worden gesteld als alle veiligheids-
voorzieningen zijn aangebracht en volledig functioneren! 
Bij storingen de installatie onmiddellijk uitschakelen en afsluiten. Storingen dienen direct 
gemeld te worden aan de daarvoor verantwoordelijke functionaris! Deze dient er zorg voor te 
dragen dat de storing zo snel mogelijk wordt gemeld en verholpen.  
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3.5 Veiligheid bij service en onderhoud 

Onderhoud aan het binnenwerk van de installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
personen die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn verklaard door Circlair Benelux BV.  
 
Nooit aan de installatie werken terwijl deze is ingeschakeld! 
 
Monteer uitsluitend originele zekeringen, met de voorgeschreven stroomsterkte. Repareer of 
overbrug nooit defecte zekeringen.  
 
Zorg er voor dat bij reparatie nooit wijzigingen aan de constructie worden doorgevoerd die er 
toe leiden dat de ingebouwde veiligheid hierdoor wordt verkleind (bijv. de afstand tussen 
hoogspanningsdelen of de kwaliteit van isolatiemateriaal).  
 
Zorg er voor dat de installatie te allen tijde deugdelijk geaard is d.m.v. aardleidingen.  
 
Als de plasmaNorm®–installatie voor werkzaamheden wordt uitgeschakeld, zorg er dan voor 
dat deze tijdens de werkzaamheden niet door onbevoegden kan worden ingeschakeld.  
 
Zorg dat bij inspecties, testen en onderhoud de voorgeschreven termijnen worden 
aangehouden.  
 
Zorg er voor dat bij service en onderhoud losgedraaide schroefverbindingen altijd direct weer 
worden vastgedraaid.  
 
Zorg er voor dat veiligheidsvoorzieningen die tijdens werkzaamheden zijn gedemonteerd, aan 
het eind van de werkzaamheden altijd worden teruggeplaatst en worden gecontroleerd.  
 
Zorg er voor dat hulpstoffen en verbruiksdelen na gebruik op verantwoorde wijze worden 
afgevoerd.  
 

3.6 Periodieke controle 

De gebruiker van de installatie is er voor verantwoordelijk dat alle veiligheidsvoorzieningen, 
vergrendelingen en koppelingen regelmatig, maar minimaal eens per jaar, door een vakman 
worden gecontroleerd op functionaliteit. Het is aan te raden om een logboek van deze 
controles bij te houden.  
 
 
 



  

 

9 

 

4 Technische beschrijving 

 

 
Afbeelding 4: Het plasmaNorm® -proces schematisch weergegeven 

 

 

Afbeelding 5: Opbouw van de installatie (voorbeeld) 

1. Veiligheidsschakelaar 

2. hydroSorp®-filter / voorfilter 

3. Beschermingsrooster 

4. Radiaalventilator (achter rooster) 

5. plasmaNorm® hoogspannings-elektroden  

6. Reactorpatronen  

7. Toegangsdeur 

 
plasmaNorm®-Luchtzuivering is gebaseerd op een chemisch proces dat in gang wordt gezet door een 

atmosferisch niet-thermisch plasma. Dit plasma wordt gevormd m.b.v. hoogspanning. Het kan worden 

ingezet t.b.v. vernietiging van gasvormige organische koolwaterstofverbindingen, zoals geur- en smaak-

stoffen, maar ook virussen, sporen en restanten van oplosmiddelen. In het hydroSorp voorfilter worden 

eerst vetten en aerosolen afgescheiden, waarna op de hoogspannings-elektroden een oxidatieproces zal 

starten onder invloed van radicalen. Deze hoogenergetische deeltjes zullen met de koolwaterstofketens 

reageren en deze afbreken, waarna de losse moleculen zich verbinden met zuurstof en voornamelijk als 

CO2 en H2O worden afgevoerd. Dit proces speelt zich voor een belangrijk deel af op het oppervlak van de 

korrels in de reactorpatronen. Deze zorgen er tevens voor dat nog niet gereageerde koolwaterstofketens 

worden tegengehouden zodat deze alsnog geoxideerd kunnen worden. Een mogelijke overmaat aan ozon 

wordt door de reactor teruggevormd tot gewone zuurstof en wordt dus nooit als ozon uitgeblazen.  

1 2 3 45 6 7 
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Model   plasmaNorm® 
Type   pN3000 
m³/h   max. 3.000 
KW:   max. 5/ 400V 
Stroom:  3,5A 
Bouwjaar:  2010 
Serienr.:   

 
Kupferstr. 2 

48496 Hopsten 

Tel: +49 (0) 5458 - 792552 

Fax: +49 (0) 5458 - 792554 

info@plasmaNorm.de 

www.plasmaNorm.de 

 

Technische specificaties 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6: Typeplaatje (voorbeeld) 

 
 

Technische specificatie ventilator 

Uitvoering Vertikaal of horizontaal  

Debiet, ca.: 3.000 m³/h  

Overdruk, vrij blazend:  ca. 250 Pa ext.  

Motorvermogen, ca.: 5 KW  

Nominale stroomsterkte, ca.: 3,5 A  

Toerental, ca.: 1.375 Rpm  

Spanning: 400V – 3f  

Frequentie: 50 Hz  

Rotordiameter Ø:  500 mm  

 

Aanvullende technische gegevens 

Uitvoering Horizontaal  

Maat: LxBxH) 2.000 x 700 x 700 mm  

Medium: Ventilatielucht  

Vermogen plasmaNorm®: 20 – 600 W  

Gewicht ca. 210 kg  

Zekering  16 A traag  

Bekabeling (zie aansluitschema)   
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Afwijkende uitvoeringen 
 

 

            
 

Afbeelding 7: plasmaNorm® geurvernietiging in recirculatie (met cycloStream® -dampafzuiging, zelfreinigend) 

 
5-standenschakelaar ventilator (voorbeeld) 

 

 
Afbeelding 8: 5-standenschakelaar ventilator + voeding plasmaNorm®    
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5 Transport, plaatsing en installatie  

 

Transport 
 
De installatie wordt doorgaans compleet gemonteerd en gereed voor inbouw aangeleverd.  

Tijdens transport dient de installatie op passende wijze te worden ondersteund.  
 
 

 

Attentie 

Let op dat de installatie tijdens transport niet kan wegglijden en/of 

kantelen! Tijdens transport altijd goed vastzetten met spanbanden! 

 
 
 

Plaatsing 
 
De installatie dient altijd op een vaste en vlakke ondergrond geplaatst te worden. 

De aan- en afvoeropeningen mogen niet worden afgesloten: vrije circulatie van lucht dient 
altijd mogelijk te zijn.  

De installatie dient zo geplaatst te worden dat deze goed toegankelijk is voor onderhouds- en 
reinigingswerkzaamheden. Let op dat de toegangsdeuren geheel geopend kunnen worden. 

 
 

 

Attentie 

Montage en installatie mag alleen geschieden door daarvoor opgeleide 

vakmensen! Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 3! 

 
 

Elektrische aansluiting en draairichting 
 
De specificaties van de voorgeschreven zekeringen staan beschreven in hoofdstuk 4. 

De installatie dient te worden aangesloten op 3-fase draaistroom (400V). Bij het voor de 
eerste keer inschakelen van de ventilatormotor dient gecontroleerd te worden of de draai-
richting van de rotor overeenkomt met de richting van de pijl, zoals aangegeven op de motor-
behuizing. Zo niet, dan dient de aansluiting van de fasen zodanig verwisseld te worden dat de 
ventilator in de juiste richting draait. 

 
 

 

Attentie 

Op het typeplaatje van de installatie staat aangegeven welke eisen 

worden gesteld aan de elektrische aansluiting van de installatie 
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Montage 
 
Monteer de installatie uitsluitend op een daarvoor geëigende ondersteuning. Pluggen en 
schroeven zijn niet meegeleverd, tenzij anders overeengekomen. 

Monteer de 5-standenschakelaar en/of de bijgeleverde bedieningskast met daarvoor geëigende 
middelen, op de plaats van waaruit de installatie bediend moet gaan worden. 

Zorg dat kabels, bedieningselementen en luchtkanalen worden beschermd zoals ter plaatse 
wordt voorgeschreven. 

 

Tijdens bedrijf 
 
 

 

 

Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht zoals beschreven in hoofdstuk 3 

 
 
De plasmaNorm®-installatie kan met behulp van de 5-standenschakelaar of de besturings-
kast worden ingeschakeld, waarbij de ventilatie naar keuze kan worden aangepast aan de 
behoefte. De installatie is geschikt voor continubedrijf. ’s Nachts of wanneer voor langere tijd 
niemand aanwezig is, dient de installatie te worden uitgeschakeld.  
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6 Storingen 

 

 

Voorzichtig 

Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient de 

plasmaNorm®-installatie altijd te worden uitgeschakeld!  

Controle- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door 

gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd! 

 
 

Storing Oorzaak Oplossing 

Apparaat schakelt 
zich uit of wil niet 
starten  

Hoofdzekering 

Zekering in de besturing 

Controleren, spanning meten, indien 
nodig zekering verwisselen 

Inschakelen, spanning meten, indien 
nodig zekering verwisselen. 

Apparaat schakelt 
zich uit of wil niet 
starten  

Motorzekering / 
temperatuurvoeler van de 
ventilator is uitgeschakeld. 

Overbelasting, apparaat laten afkoelen en 
opnieuw starten  

Filters verwisselen / reinigen (zie 
hoofdstuk 7). 

Geur verandert Storing in het 
hoogspanningsgedeelte 

Hoogspanningselektrode 
doorgeslagen 

Spanning controleren, indien nodig HS-
transformator vervangen 

Visuele controle, indien nodig elektrode-
plaat vervangen 
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7 Reiniging en onderhoud 

 

 

In geval van achterstallig of ondeskundig onderhoud vervalt de garantie! 

 
 

 

Voorzichtig 

Reiniging en onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door diegenen 

die daarvoor instructie hebben ontvangen van Circlair Benelux BV! 

Werk nooit aan de installatie terwijl deze is ingeschakeld! 

 
 

Periodiek onderhoud 
 
Om de installatie duurzaam en efficiënt te laten functioneren dient regelmatig onderhoud 
plaats te vinden. Circlair Benelux adviseert om hiervan een logboek bij te houden en door de 
uitvoerenden af te laten tekenen wanneer het onderhoud heeft plaatsgevonden.  
De volgende werkzaamheden dienen met in acht name van de voorgeschreven intervallen te 
worden uitgevoerd: 
 
Dagelijks: Vetvangfilters in afzuigkap en/of aanzuigkanalen reinigen, 

Wekelijks: Installatie op lekkage controleren en indien nodig verhelpen, 

Wekelijks: Het sproeibeeld van de sproeiers controleren, en indien nodig verontreinigingen 
verwijderen (indien de installatie is voorzien van een permaClean® unit),  

Jaarlijks: Volledige inspectie en onderhoudsbeurt (conform onderhoudscontract). 

 

Controle en reiniging hydroSorp®-filter 
 
Controleer de voorfilters met regelmatige intervallen, afhankelijk van de toepassing van de 
installatie en reinig of vervang de filters indien nodig. De vervuiling is volledig afhankelijk van 
de toepassing van de installatie. Pas controle-intervallen daarom aan aan de omstandigheden.  
Het schuim dat wordt gebruikt voor de hydroSorp®-filters is uitwasbaar met de hand of in de 
(af)wasmachine en kan op deze wijze volledig geregenereerd worden.  
 
 

 

Attentie 

Sterk vervuilde voorfilters verhogen de kans op brandgevaar! 

Controleer daarom regelmatig de vervuilingsgraad van de filters en 

zorg dat deze indien nodig worden gereinigd en/of vervangen! 

Laat de installatie nooit zonder hydroSorp®-filters draaien. Hierdoor 

kan de gehele installatie onherstelbaar worden beschadigd! 
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1. Haal de schuimplaten met de hand uit de houders waarin deze zijn gemonteerd. 

2. Indien sprake is van zichtbare vervuiling, wissel dan de platen om met schone platen en 
was de vervuilde platen uit, met de hand of in de (af)wasmachine). 

 
 

Afbeelding 9: hydroSorp®-filter, wasbaar tot 90 °C 

 

3. Indien de installatie is voorzien van een powerClean®- of permaClean®-wasunit, dan 
dient vooral de binnenzijde van de schuimplaten regelmatig gecontroleerd te worden op 
achterblijvende vervuiling. 

4. Bij zeer sterke vervuiling of zichtbare slijtage van de schuimplaten, dienen deze vervangen 
te worden door nieuwe schuimplaten. In geen geval andere schuimkwaliteiten toepassen!  

 

 

Afbeelding 10: hydroSorp®-filter met RVS filterhouder als grafische voorstelling 
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Controle en reiniging plasmaNorm®-elektroden 
 

Controleer de plasmaNorm®-hoogspanningselektroden met regelmatige intervallen, 
afhankelijk van de toepassing van de installatie. De vervuiling is volledig afhankelijk van de 
toepassing van de installatie. Pas controle-intervallen daarom aan aan de omstandigheden. 
Deze controle kan worden uitgevoerd als visuele inspectie bij geopende toegangsdeuren.  
 
 

 

Voorzichtig 

Werk nooit aan het binnenwerk van de installatie terwijl deze is 

ingeschakeld! 

 
 

1. Neem bij zichtbare ernstige vervuiling contact op met Circlair Benelux BV, 

2. De plasmaNorm®-Elektroden kunnen indien nodig worden gereinigd m.b.v een zachte 
borstel en een zacht schoonmaakmiddel, maar dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid door Circlair Benelux, 

3. Beschadigde en/of doorgeslagen elektroden dienen te worden vervangen. 

 

 
 

Afbeelding 11: Hoogspanningsgrid met elektrodeplaten als grafische voorstelling 
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Controle reactorpatronen 
 
Contoleer de reactorpatronen met regelmatige intervallen op vervuiling, afhankelijk van de 
toepassing van de installatie. De vervuiling is sterk afhankelijk van de toepassing van de 
installatie en de kwaliteit en het onderhoud van de voorfiltering. Pas controle-intervallen 
daarom aan aan de omstandigheden.  
 
 

 

Attentie 

Laat de installatie nooit zonder reactorpatronen draaien. Hierdoor kan 

uitstoot van ongewenste gassen optreden (o.a. ozon).  

 
 

1. Demonteer enkele patronen steekproefsgewijs van de montageplaat waarin deze zijn 
opgehangen,  

2. Controleer de gedemonteerde patronen visueel op vochtigheid en vervuiling, 

3. Laat vochtige patronen drogen op een daarvoor geschikte plaats, of door enige tijd droge 
lucht door de installatie te leiden, 

4. Vettigheid op de patronen duidt op verkeerde montage of achterstallig onderhoud van het 
hydroSorp®-filter. Bij aanzienlijke vervuiling of doorslag van geur dienen de patronen 
vervangen te worden. Gebruik hiervoor uitsluitend patronen zoals voorgeschreven door 
Circlair Benelux. 

 

 
Afbeelding 12: Reactorpatronen op RVS montageplaat  
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Reiniging luchtbehandelingskast 
 
De luchtbehandelingskast mag met ieder in de handel verkrijgbare edelstaalreiniger gereinigd 
worden. Let er op dat het reinigingsmiddel geen schuurkorrels bevat, omdat deze krassen 
kunnen achterlaten op de kast. Zorg er tevens voor dat de afdichtingen van de deuren niet 
worden beschadigd. De kast noch het binnenwerk mogen met een waterstraal worden schoon-
gemaakt, omdat dit tot schade kan leiden in het hoogspanningsgedeelte of in de lagers.  
 
 

Jaarlijks onderhoud 
 
1 x per jaar dient elke plasmaNorm®-installatie volledig gecontroleerd te worden. Hierbij 
worden de totale functionaliteit kritisch bekeken en tevens alle slijtage- en vervangingsdelen 
gecontroleerd en indien nodig vervangen.  
 
Gebruik bij vervanging van slijtage- en vervangingsdelen altijd de originele onderdelen van 
Circlair Benelux.  
 
 

 

Voorzichtig  

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 

personen die daarvoor zijn opgeleid door Circlair Benelux BV.  

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 3!  

 
 

 

In geval van niet tijdig uit (laten) voeren van de jaarlijkse controle of van 

toepassing van niet-originele onderdelen vervalt de garantie! 

 
 

8 Verwijdering afvalstoffen en buitenbedrijfstelling 

 

Filter en reactorpatronen 

 
De hydroSorp®-filters noch de reactorpatronen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het 
milieu. De stoffen die zich in de loop van de tijd in deze filters hebben geaccumuleerd kunnen 
echter wel schadelijk zijn. U dient bij het afdanken van deze filters hiermee rekening te houden 
en de plaatselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.   

 
 

Buitenbedrijfstelling 
 
Bij het buitenbedrijfstellen en afdanken van de installatie dient rekening gehouden te worden 
met de dan geldende wet- en regelgeving. Zeer veel van de toegepaste materialen kunnen 
worden hergebruikt indien de installatie op de juiste wijze wordt afgevoerd.  
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