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¹ Zie hoofdstuk 10 Versie aanpassing¹ 

 

 

Hoofdstuk 7  – Onderhoud 
 

De Evap luchtbevochtiger is uitgerust met een uitneembare EVAP cassette  

(artikelcode 351025) waarin een EVAPmatrix en LegioSafe filter 

gemonteerd zijn. De matrix kan niet gereinigd worden. De EVAP Cassette 

dient vervangen te worden als de rv%, gemeten door de vochtsensor 

(SHC80) niet meer boven de 50%. komt. 

Als dit gebeurt wordt er een alarm gegenereerd. Zie hoofdstuk 6. De 

levensduur is afhankelijk van het aantal opgeloste mineralen in het water. 

Een indicatie hiervan is de waterhardheid. Bij een waterhardheid van > 

9dH is de levensduur waarschijnlijk korter dan de service indicatie. 

 

De LegioSafe filter zit in de EVAP cassette. De levensduur hiervan wordt 

bepaald door het aantal sedimenten in het water. De service indicatie is geldig voor water dat een TDS 

waarde heeft lager dan 350ppm. (TDS Total Disolved Solids oftewel totaal opgeloste stoffen) 

 

Als u wilt weten wat de waterkwaliteit in uw omgeving is dan kunt u dit opvragen bij uw waterleiding 

maatschappij. Indien deze waardes in het water hoger zijn adviseren wij u hiervoor passende 

maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sediment filter of een omgekeerd osmose waterfilter. 

Zijn de waardes hoger dan vermeld in tabel 4.1 dan is de levensduur van de cassette korter. 

De Evap cassette dient minimaal iedere 2 jaar vervangen te worden of als het service indicatielampje 

voor filtervervanging gaat branden. De zichtbare servicemelding is een led lampje (naast het sleutel 

symbool) aan de onderzijde van de bevochtiger.  

  



 Evap 9 

¹ Zie hoofdstuk 10 Versie aanpassing¹ 

Hoofdstuk 7  – Onderhoud 
 

LET OP: de handelingen voor het vervangen van de cassette dienen uitgevoerd te worden door een bevoegd 

persoon. 

7.1 Handelingen voor vervangen cassette 

1. Haal de stekker uit het stopcontact. 

2. Sluit de watertoevoer af 

3. Wacht 5 minuten zodat het verwarmingselement kan afkoelen. 

4. Zorg ervoor dat de afvoerslang vrij is en kan meebewegen met de beweging die nodig is om toegang tot 

de bovenzijde te krijgen.  

5. Zorg ervoor dat de watertoevoer slang voldoende ruimte heeft om mee te bewegen, of koppel van de 

kraan.  

6. Draai de schroeven aan de zijkant van de beugels open zodat de Evap luchtbevochtiger gedraaid kan 

worden in de beugel. Gebruik een kruiskop 2 of 3 schroevendraaier 

7. Draai de Evap luchtbevochtiger 90° zodat de cassette bereikbaar is. Houd rekening met evt. lekwater 

uit de zijkant van de unit! 

8. Ontkoppel de Evap cassette van de watertoevoer door de ring van de kniekoppeling (aan zijkant van de 

behuizing) in te drukken en de gehele knie van de zwarte slang te schuiven. Hiermee wordt de 

cassette losgekoppeld en kan deze verwijderd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Trek/ schuif de cassette uit de Evap luchtbevochtiger, gebruik hiervoor de meegeleverde tool.( grote 

plug) 

10. Reinig het inwendige van Evap met een zachte doek indien nodig.  

Gebruik géén schoonmaakmiddel! 

11. Haal de nieuwe Evap cassette uit de verpakking. 

12. Druk/ schuif deze in de unit. 

13. Druk de zwarte kniekoppeling (aan de Evap cassette) in het zwarte slang 

14. Draai de Evap luchtbevochtiger weer zodanig dat deze waterpas hangt. 

15. Draai de beugels vast. 

16. Draai de watertoevoerkraan open 

17. Steek de stekker in het stopcontact. 

18. Uw Evap luchtbevochtiger is weer veilig, betrouwbaar en klaar voor een nieuwe periode! 

 

NB: De gebruikte Evap cassette kan in zijn geheel bij het restafval gedeponeerd worden. 

  

Ring knie 

indrukken 

Slang 

loskoppelen 


