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Algemene informatie
Product:  Ventilator 
Type:  DAF3000 

Dryfast draagbare, stapelbare axiaal ventilator speciaal ontwik-
keld voor het afvoeren van kwalijke gassen en stof in de bouw 
en industrie. Door de druk van 295 Pa is deze axiaal ventilator 
uitermate geschikt voor toepassingen met grotere slanglengtes 
(tot 20 meter ø 300 mm) en onze stofzakken.

Veiligheidswaarschuwingen
•	 Koppel het apparaat altijd elektrisch los voordat u het ver-

plaatst of onderhoud uitvoert. 
•	 Reparaties aan het elektrische gedeelte van de machine 

mogen alleen uitgevoerd worden door een daartoe bevoegd 
en gekwalificeerd bedrijf. 

•	 Gebruik het apparaat altijd op een voedingsbron met hetzelf-
de voltage, dezelfde frequentie en hetzelfde vermogen als 
aangegeven op het identificatieplaatje van het product.

•	 De luchtinlaat - en uitlaat dienen te allen tijde vrij te zijn.
•	 Gebruik en plaats het apparaat niet in ruimten of omgevingen 

met explosiegevaar.
•	 Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen. 
•	 Gebruik het toestel niet op een metalen oppervlak.
•	 Gebruik het toestel niet bij kinderen.
•	 Het apparaat niet doorboren of verbranden.
•	 Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond. 
•	 Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte 

handen.
•	 Stel het apparaat en stekker niet bloot aan water. 
•	 Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat. 
•	 Dek het apparaat niet af tijdens gebruik. 
•	 Ga niet op het apparaat zitten. 
•	 Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op 

afstand. 
•	 Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Voor kin-

deren kan dit gevaarlijk zijn. 
•	 Gebruik het apparaat alleen onder toezicht. 
•	 Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires 

en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. 
Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen. 

•	 Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn 
beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik 
het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan 
de netaansluiting! 

•	 Steek de stekker in een gezekerd stopcontact. 
•	 Bij het gebruik van verlengsnoeren, rol het verlengsnoer 

volledig uit. Voorkom elektrische overbelasting. 
•	 Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het 

stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. 
•	 Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de 

voldoende afstand t.o.v. wanden en objecten evenals met de 
opslag- en gebruiksomstandigheden. 

•	 Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten 
van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en 
etiketten in een leesbare toestand. 

Noodgevallen 
1. Zorg ervoor dat bij een noodgeval het apparaat z.s.m. wordt 

uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact wordt ver-
wijderd.

2. Stel de omgeving veilig, haal iedereen uit een mogelijke 
gevarenzone. 

3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan!

Onderhoud en reiniging
Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact 
voordat u begint met reinigen van het apparaat. 

De reiniging van de ventilator dient met behulp van de volgende 
middelen uitgevoerd te worden:
•	 een stofzuiger
•	 met perslucht schoonblazen

Opslag
Sla de apparaten op in een schone, droge binnenruimte, om zeker 
te zijn van een lange levensduur. Sla de apparaten nooit vuil op.

Garantie
•	 Garantie geldt alleen voor de apparaten die bij Dryfast (via 

een dealer) zijn aangeschaft. 
•	 De fabrikant geeft een eenjarige fabrieksgarantie vanaf de 

aankoopdatum op alle onderdelen behalve de voedingskabel
•	 Bij iedere wijziging zowel elektrisch als mechanisch, alsmede 

misbruik van het apparaat d.m.v. verkeer voltage gebruik, 
komt de garantie te vervallen.

•	 Om onder garantie vervangende onderdelen te verkrijgen 
dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.

Bedieningshandleiding 
Deze bedieningshandleiding mag zonder schriftelijke toestem-
ming van de fabrikant niet worden gereproduceerd, vermenig-
vuldigd of verspreid. 

Belangrijk: Lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik. Be-
waar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.
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Specificaties
DAF3000

Artikelcode DAF3000

Luchtopbrengst 3000 m³/uur

Luchtdruk max. 295 Pa

Slangaansluiting 2 x ø 300 mm

Luchtstroom vrij uitblazend

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz (3,8 A)

Opgenomen vermogen 0,65 kW

Aanbevolen zekering 10 A

Mobiliteit draagbaar

Afmetingen L x B x H 520 x 400 x 500 mm

Gewicht Netto: 13 kg
Bruto: 14 kg

IP klasse 44

Geluidsniveau max. 65 dB(A) @ 1 m

Storingen 

Storing Storing opheffen
De ventilator draait niet •	 Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

•	 Controleer de netaansluiting.
•	 Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
•	 Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie

De ventilator draait slechts kort en schakelt 
daarna weer uit

•	 Controleer of het beschermrooster bij de luchtinlaat geblokkeerd is. Verwijder evt. 
vreemde voorwerpen. Mogelijk is de motorlager beschadigd. Neem contact op met 
de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft. 

Luchtopbrengst is te laag •	 Controleer of het beschermrooster verstopt zit en reinig deze indien nodig.

De ventilator maakt een schurend geluid •	 De ventilatorbladen zijn mogelijk vervuild of er zijn vreemde objecten binnen het 
draaibereik van de ventilator. Reinig de ventilatorbladen, resp. de ventilatoreenheid 
volgens het hoofdstuk onderhoud.

•	 Ventilatorbladen evt. beschadigd. Neem contact op met de dealer waar u de venti-
lator heeft aangeschaft. 

Het apparaat trilt •	 Controleer het opstelvlak van de ventilator. Plaats het apparaat op een stevige en 
vlakke ondergrond.

•	 Controleer de schroeven, vooral de ruimte tussen ventilatoreenheid en buizenframe. 
Draai de schroeven indien nodig aan.

•	 Controleer de ventilatorbladen op vervuilingen en reinig deze,indien nodig.
•	 Eventueel onbalans bij de ventilatorbladen. Neem contact op met de dealer waar u 

de ventilator heeft aangeschaft. 

Indien het apparaat nog niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft. 

Let op: Probeer niet om de storingen te verhelpen met behulp van niet-gekwalificeerd personeel.
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CE-verklaring

VERIFICATION OF COMPLIANCE 

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by 
Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in 
accordance with the provisions of the relevant harmonized standards under the Low Voltage Directive 
2014/35/EU. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after 
completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of 
the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled. 

 
Leo Du                                                
E&E Safety Lab Manager                                                                                                   2020-06-22     
SGS-CSTC                                                                                                                                                                       
Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full 
and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, 
printed overleaf.  

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance) 

                                                                                                                                                                           EEC-F03/ Rev.1.1/ 2018-09-21 
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No.: LVD NBES160400079003HSC 
Applicant: Ningbo A-One Hardware Co., Limited 

Xinmian Village, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China 
Manufacturer: Same as applicant 
Product Name: Dryer Type Fan 
Product Description: Dryer Type Fan 
Model No.: See below page 

Rating: 230 V; 50 Hz; See below page for details 
Protection against Electric Shock: 

Class I 
Additional Information (if any): This verification replaces LVD NBES160400079002HSC 
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with 
Test Standard: EN 60335-2-80: 2003 + A1: 2004 + A2: 2009 

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014+ A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + 
A2:2019  
EN 62233:2008 

as shown in the 
Test Report Number(s): 

 
NBES160400079003 

 

 

Meer informatie?
Heeft u vragen of meer informatie nodig over de CE-verklaring? Neem dan contact op met Dryfast via info@dryfast.eu 
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Onderdelen DAF3000
Nr. Onderdeel Artikelcode
1. Aanzuigrooster VRO2500

2. Ventilatorblad VVB3000

3. Ventilatormotor VVMDAF2500

4. Mantel blauw VMA2500

5. Rubber voet VRV3500 

6. Condensator 30uF VCON30C

7. Montageplaat schakelaar VSCAP2500 

8. Schakelaar VSCDAF

Onderdelentekening DAF3000



Dryfast B.V.
Klein Siberiëstraat 1B-1C
3900 Pelt
België 
Telefoon:  +32 (0)3 544 83 94
E-mail:  info@dryfast.eu
Website:  www.dryfast.eu

Dryfast B.V.
Kreekweg 20-22
3133 AZ Vlaardingen
Nederland
Telefoon: +31 (0)10 426 14 10
E-mail:  info@dryfast.eu
Website: www.dryfast.eu


