
Elektrostatyczy filtry 
antysmogowy e-MOCarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER’S MANUAL

Kwiecień / April 2021

Anti-smog electrostatic 
precipitator e-MOCarz



c

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

2

w
w

w
.a

ln
or

.c
om

.p
l

Instrukcja obsługi / User’s Manual

Spis treści / Contents

Wersja polska 3-15 

English  version  16-29

 
 
1. Informacje ogólne  3 
 1.1. Oznakowanie urządzenia   3 
  1.1.1. Elementy składowe   3
2. Opakowanie transport           4
 2.1 Opakowanie   4  
 2.2 Transport  4
3. Montaż filtra             4 
 3.1 Instalacja   4 
 3.2 Przyłącza  5 
 3.3 Instalacja elektryczna  6 
 3.4 Obsługa  8 
4. Budowa i części           8 
 4.4 Metalowy filtr wstępny   8 
 4.2 Filtr elektrostatyczny   9 
  4.2.1 Pręty jonizacyjne                                                                                   10 
  4.2.2 Płytki zbierające             10 
  4.2.3 Izolatory              10 
  4.2.4 Tabliczka elektryczna i przyłącze elektryczne         10 
5. Zabezpieczenia                10
 5.1 Zabezpieczenia mechaniczne 10 
 5.2 Zabezpieczenia elektryczne 10 
  5.2.1 Zabezpieczenia obwodu filtra elektrostatycznego 11 
 5.3 Bezpiecznik 11
6. Konserwacja rutynowa 11 
 6.1 Konserwacja filtra 11
 6.1.1 Drzwiczki rewizyjne 11
 6.1.2 Mycie filtra 12
 6.2 Ogólny przegląd filtrów 13
 6.3 Czyszczenie urządzenia 14 
7. System podstawowy 14
 7.1 Zasilanie i uziemienie 14
 7.2 Sygnały 14
 7.3 Sygnały alarmowe obwodu elektrycznego 15
8. Dane techniczne  15



1. Informacje ogólne 

Filtr powietrza e-MOCarz został zaprojektowany i opracowany w celu usuwania zanieczyszczeń powietrza, 
zapewniając tym samym dobre i zdrowe powietrze w domach mieszkalnych. Zanieczyszczenie powietrza 
definiuje się jako cząstki o różnej wielkości (PM), takie jak smog, drobny kurz, sadza, zarodniki grzybów, 
pyłki, wirusy lub bakterie. Skuteczność filtra jest klasyfikowana zgodnie z normą EN ISO 16890. Jest to filtr 
elektrostatyczny, który wykorzystuje prąd elektryczny i zjawiska wyładowań elektromagnetycznych. Aby 
uzyskać najlepszą wydajność filtra,zarówno pod względem skuteczności filtracji jak i niskiego spadku ciśnienia 
w instalacji, zalecamy maksymalny przepływ powietrza 575 m3/h.
 

1.1 Oznakowanie urządzenia 

Na górze urządzenia znajduje się znak zgodności WE. 

1.1.1 Elementy składowe 

Zamki

Dioda 
stanu LED 

Przełącznik 
główny

Filtr 
wstępny

e-MOCarz-W
Filtr elektrostatyczny

Drzwiczki
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2. Opakowanie i transport 

2.1  Opakowanie 

Urządzenie jest dostarczane w kartonowym pudle wyłożonym wewnątrz styropianem. Zalecamy zachować 
całe opakowanie na wypadek konieczności zwrotu urządzenia do producenta lub sprzedawcy w celu 
przeprowadzenia konserwacji lub naprawy. 
W kartonie powinny się znajdować następujące elementy:
• filtr elektrostatyczny,
• instrukcja obsługi i karta gwarancyjna, 
• listwy montażowe ze śrubami. 

2.2 Transport

Aby ograniczyć możliwość uszkodzenia i wynikających z niego kosztów nieprzewidzianych prac naprawczych, 
w przypadku konieczności przesłania urządzenia do producenta celem przeprowadzenia przeglądu lub 
naprawy, zaleca się postępować zgodnie z następującą procedurą:
• zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie; jeżeli nie jest to możliwe należy bezpiecznie zapakować 

urządzenie z zabezpieczeniem w postaci styropianu; 
• odesłać urządzenie do producenta lub lokalnego sprzedawcy. 

3. Montaż filtra 

3.1 Instalacja

Filtr jest przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych lub okrągłych. W przypadku montażu w kanale 
okrągłym należy użyć specjalnych przyłączy do kanałów okrągłych (patrz. 3.2 Przyłącza)
Jeśli montujemy filtr w systemie z centralą wentylacyjną, filtr należy umieścić na kanale czerpni powietrza 
zewnętrznego, w podciśnieniu, przed centralą. 

Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 
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3 I N S T A L L A T I O N  O F  T H E
M A C H I N E

3 . 1 M E C H A N I C A L  I N S T A L L A T I O N

Screws      Bracket Electrical terminal board 

Fit the brackets supplied on the module with the screws 

Installing the equipment to the wall or ceiling using appropriate expansion bolts not supplied. 

Śruby Listwa Elektryczna tabliczka zaciskowa 

Przymocuj uchwyty dostarczone z urządzeniem za pomocą śrub 
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Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 
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3 I N S T A L L A T I O N  O F  T H E
M A C H I N E

3 . 1 M E C H A N I C A L  I N S T A L L A T I O N

Screws      Bracket Electrical terminal board 

Fit the brackets supplied on the module with the screws 

Installing the equipment to the wall or ceiling using appropriate expansion bolts not supplied. 

Montaż podsufitowy Montaż naścienny 

Urządzenie można przymocować do ściany lub za pomocą właściwych kołków rozporowych – 
nie znajdują się w zestawie. 

Przyłącza do kanału okrągłego
(sprzedawane oddzielnie)

Przymocuj przyłącza do kanału okrągłego  
do urządzenia.

Połączyć przewody wejściowe/wyjściowe zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza wskazanym na urządzeniu. 

3.2 Przyłącza

Filtr powietrza może być dodatkowo wyposażony w przyłącza modułu e-MOCarz-PR-160/200/250 (opcja) 
aby podłączyć urządzenie do przewodu okrągłego. Przyłącza do kanałów okrągłych są wykonane ze stali 
ocynkowanej i fabrycznie wyposażone w uszczelkę EPDM. Dostępne średnice: Ø160, Ø200 i Ø250.
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3.3 Instalacja elektryczna

Strona

Poprzednia strona
Następna strona
Liczba stron rozdziału:

Ost. wydruk:
Ost. zmiana:

Rewizja str.:

Rewizja proj.:

/
Zatw. (inicjał/data):

/
Konstr. (projekt/strona):
Rysunek nr:

Tem
at:

Nazwa projektu: REOCLEAN 50
13

30.07.2020

Klient: ALNOR Systemy W
entylacji sp. z o.o.

Tytuł strony: REOCLEAN 50

PCSCHEMATIC Automation

Nazwa pliku: Reoclean50
Ozn. ref. strony: 

Opis: 
30.07.2020

StrTyt2

1
2

3
4

5
6

7
8
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O
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3.2 Instalacja elektryczna

Połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez montera lub elektryka z uprawnieniami. Zainstaluj 
wyłącznik na przewodzie zasilającym, aby można było go odłączyć od napięcia w przypadku konserwacji 
instalacji elektrycznej. 
Do wykonania połączenia elektrycznego należy stosować przewody zasilające o parametrach 
obowiązujących w danym kraju. Podłącz zasilanie do tabliczki zaciskowej zgodnie z oznaczeniami fazy, 
przewodu zerowego i uziemienia. 
W przypadku dodania  modułu jonizującego (e-MOCarz-ION) należy postępować zgodnie ze schematem 
poniżej. 

Strona

Poprzednia strona
Następna strona
Liczba stron rozdziału:

Ost. wydruk:
Ost. zmiana:

Rewizja str.:

Rewizja proj.:

/
Zatw. (inicjał/data):

/
Konstr. (projekt/strona):
Rysunek nr:

Tem
at:

Nazwa projektu: REOCLEAN 50
23

30.07.2020

Klient: ALNOR Systemy W
entylacji sp. z o.o.

Tytuł strony: XEM5002PA

PCSCHEMATIC Automation

Nazwa pliku: Reoclean50
Ozn. ref. strony: 

Opis: 
30.07.2020

1

1
2

3
4

5
6

7
8
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3.4 Obsługa  

Uruchomienie urządzenia jest bardzo proste:
• przełączyć przełącznik główny z pozycji 0 na pozycję 1, po czym zapali się doda na zespole filtrującym. 

Dioda stanu LED z przodu urządzenia zapala się na ZIELONO, wskazując że urządzenie działa poprawnie. 
Jeżeli dioda stanu LED zaświeci się na CZERWONO i pozostaje CZERWONA, wskazuje to na awarię zwykle z 
powodu zwarcia w filtrze (patrz pkt 7.4). 

4. Budowa i części

Urządzenie obejmuje dwa różne filtry:
• Metalowy filtr wstępny e-MOCarz 
• Filtr elektrostatyczny e-MOCarz-W 

4.1 Metalowy filtr wstępny 

Metalowy filtr wstępny służy do zatrzymywania większych cząstek z powietrza i równomiernego 
rozprowadzania przepływu powietrza. 

10 

3 . 3 O P E R A T I O N
Main switch Led status indicator 

Green = OK 

RED= Out of service 

The starting up of the equipment is very simple: 
• turn the main switch from position 0 to position 1 to light on the filtration module.

The status LEDs on the front of the module light with the color GREEN to indicate proper operation. 
if the status LED lights up and remains in RED indicate an anomaly in progress, usually due to a short circuit 
in the filter (see paragraph 7.5). 

4 F I L T E R  U N I T

There are two different filters in the machine: 
-metal pre-filter e-MOCarz
-electrostatic cell e-MOCarz-W

4 . 1 M E T A L  P R E - F I L T E R

The metal pre-filter is for trapping the bigger particles present in the air and for distributing the flow uniformly. 
Depending on the model it is fitted in, it can have different dimensions which are illustrated below. 

DIMENSIONS 

FILTER MODEL A B C

e-MOCarz 324 282 10 

During operation, the metal pre-filter must always be inserted in its seat. 
During maintenance, it must be handled with care to prevent deformation or damage 

Wyłącznik główny Dioda stanu LED 
 
Zielona = w porządku  
Czerwona = awaria 

Wymiary

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

324 282 10
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3 . 3 O P E R A T I O N
Main switch Led status indicator 

Green = OK 

RED= Out of service 

The starting up of the equipment is very simple: 
• turn the main switch from position 0 to position 1 to light on the filtration module.

The status LEDs on the front of the module light with the color GREEN to indicate proper operation. 
if the status LED lights up and remains in RED indicate an anomaly in progress, usually due to a short circuit 
in the filter (see paragraph 7.5). 

4 F I L T E R  U N I T

There are two different filters in the machine: 
-metal pre-filter e-MOCarz
-electrostatic cell e-MOCarz-W

4 . 1 M E T A L  P R E - F I L T E R

The metal pre-filter is for trapping the bigger particles present in the air and for distributing the flow uniformly. 
Depending on the model it is fitted in, it can have different dimensions which are illustrated below. 

DIMENSIONS 

FILTER MODEL A B C

e-MOCarz 324 282 10 

During operation, the metal pre-filter must always be inserted in its seat. 
During maintenance, it must be handled with care to prevent deformation or damage 
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4.2 Filtr elektrostatyczny 

Filtr elektrostatyczny filtruje ze sprawnością do 99% zanieczyszczeń.

Filtr zbudowany jest w całości z aluminium niepodlegającego korozji. W filtrze występują cztery odrębne sekcje: 
A - Pręty jonizacyjne 
B - Płytki zbierające 
C - Izolatory 
D - Tabliczka elektryczna i przyłącze elektryczne 

Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 
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4 . 2 E L E C T R O S T A T I C  C E L L

The electrostatic cell filters the pollutant particles with an efficiency of 99%. 
Its dimensions vary depending on the model it is fitted in. 

DIMENSIONS 
FILTER MODEL A B C

e-MOCarz-W 325 283 105 

The cell is built entirely in anticorodal aluminium. There are four distinct zones in the cell: 
A - ionisation wires 
B - collection blades 
C - insulators 
D - electronic board & electric connector 

        D 

  C 

A 

B 

Wymiary

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

325 283 105

Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 

11 

4 . 2 E L E C T R O S T A T I C  C E L L

The electrostatic cell filters the pollutant particles with an efficiency of 99%. 
Its dimensions vary depending on the model it is fitted in. 

DIMENSIONS 
FILTER MODEL A B C

e-MOCarz-W 325 283 105 

The cell is built entirely in anticorodal aluminium. There are four distinct zones in the cell: 
A - ionisation wires 
B - collection blades 
C - insulators 
D - electronic board & electric connector 

        D 

  C 

A 

B 
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4.2.1 Pręty jonizacyjne   

Filtr elektrostatyczny ma 7 prętów jonizacyjnych. Pręty muszą zawsze znajdować się w stanie nienaruszonym 
oraz być czyste i dobrze napięte. Jeżeli jeden z prętów się zerwie, należy go koniecznie wymienić. W takim 
przypadku należy wezwać serwis techniczny. 
Producent nie gwarantuje sprawności zespołu filtrującego w przypadku zastosowania nieoryginalnych prętów 
lub prętów innego typu niż zalecany przez serwis techniczny.
 

4.2.2 Płytki zbierające  

Zadaniem płytek zbierających, które tworzą centralną część urządzenia, jest wychwytywanie i zatrzymywanie 
zanieczyszczeń. Z wyglądu płytki muszą być proste, nie mogą być powyginane i muszą być wolne od ciał obcych. 

4.2.3 Izolatory 

Izolatory zbudowane są z materiału ceramicznego o wysokiej jakości, a ich funkcją jest izolacja elektryczna 
części wysokonapięciowych filtra elektrostatycznego od części uziemionych. Po konserwacji izolatory muszą 
zostać wysuszone i dokładnie wyczyszczone. 

4.2.4 Tabliczka elektryczna i przyłącze elektryczne 

Przyłącze elektryczne jest punktem połączenia elektrycznego przewodu zasilającego z układem zasilania 
tabliczki elektrycznej w celu wytworzenia wysokiego napięcia dla filtra elektrostatycznego. Podczas konserwacji 
należy sprawdzić, czy styk jest czysty i pozostaje w nieuszkodzonym stanie. Należy również dopilnować, aby 
na plastikowej obudowie nie pozostawały ślady przepalenia lub pęknięć. 

5. Zabezpieczenia

Urządzenie zostało wyposażone w mechaniczne i elektryczne zabezpieczenia, których pod żadnym pozorem 
nie wolno usuwać, ani modyfikować. 

5.1 Zabezpieczenia mechaniczne 

NIGDY NIE WOLNO INSTALOWAĆ ANI URUCHAMIAĆ OCZYSZCZACZA POWIETRZA BEZ PRZYŁĄCZY I KANAŁÓW 

5.2 Zabezpieczenia elektryczne 

Urządzenie wyposażono w drzwiczki, przez które możliwy jest dostęp do filtrów w celu przeprowadzenia 
standardowej konserwacji. Drzwiczki z kolei są wyposażone w sworzeń, który uruchamia wyłącznik 
bezpieczeństwa, odcinający zasilanie w przypadku otwarcia drzwiczek bez uprzedniego odcięcia zasilania 
poprzez wyjęcie wtyczki.
PRZED WYKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI PRZY URZĄDZENIU NALEŻY NAJPIERW ODCIĄĆ ZASILANIE  
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5.2.1 Zabezpieczenia obwodu filtra elektrostatycznego 

Obwód elektroniczny jest wyposażony w szereg zabezpieczeń, które automatycznie odcinają wysokie napięcie 
w przypadku wystąpienia awarii urządzenia, mogącej doprowadzić do jej uszkodzenia. We wtyczce znajduje 
się bezpiecznik sieciowy, który odcina zasilanie urządzenia w razie zwarcia transformatora.

5.3 Bezpiecznik  

W rozdzielnicy elektrycznej urządzenia znajduje się bezpiecznik, który można znaleźć w następujący sposób: 
• odciąć zasilanie od urządzenia, 
• otworzyć elektryczną tabliczkę zaciskową znajdującą się na szczycie modułu, 
• otworzyć uchwyt bezpiecznikowy. 

Przepalone bezpieczniki muszą zostać wymienione na nowe o takich samych parametrach wyłącznie przez 
serwis techniczny. 

6. Konserwacja rutynowa 

Konserwacja rutynowa obejmuje:
• konserwację zespołu filtrującego,
• ogólny przegląd urządzenia.

Konserwacja nadzwyczajna prowadzona jest przez wyspecjalizowany personel. 

6.1 Konserwacja filtra 

Aby przeprowadzić konserwację filtra należy uzyskać do niego dostęp poprzez drzwiczki. Konserwacja filtra 
polega na umyciu filtra i metalowego filtra wstępnego. 

14 

5 . 3 F u s e

Inside the machine in the electrical board there is inserted a fuse, which you can find as follows: 
- cut off the power supply of the machine
- open the  electrical terminal board on the top of module
- open the fuse holder
Blown fuses must be replaced with others with the same characteristics and has to be done by the technical
service.

Fuse holderUchwyt bezpiecznikowy 

Sworzeń, który uruchamia mikrowyłącznik nie może być pod żadnym pozorem zmieniany, ani nie może 
w żaden sposób być blokowany w pozycji zamkniętej, aby nie wywoływało to negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo. W przypadku uszkodzenia mikrowyłącznika urządzenie przestanie działać. W celu wymiany 
tego elementu należy skontaktować się z serwisem.
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6.1.1 Drzwiczki rewizyjne 

Aby otworzyć urządzenie, należy pociągnąć za drzwiczki w górnej części.

6.1.2 Mycie filtra 

Konserwacja filtra jest ważna zarówno po to, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, jak i ciągłość 
jego działania. Do konserwacji niezbędne są następujące materiały: 
1. Dwie plastikowe tace, jedna z dnem podniesionym o 2-3 cm do zlewania brudu. Jako alternatywa dla 

podniesionego dna może posłużyć rama stalowa.
2. Niekorozyjny detergent do mycia filtrów elektrostatycznych, dostarczany przez autoryzowanego 

sprzedawcę.
3. Gumowa rurka do przepłukiwania filtrów. 

Przygotować tacę z podniesionym dnem i napełnić ją ciepła wodą (maks. 45°C). Rozcieńczyć detergent w 
proporcjach wskazanych na etykiecie detergentu.
 

Aby otworzyć drzwiczki 
rewizyjne należy zwol-
nić dwa zamki za pomo-
cą płaskiego śrubokręta  
i zdjąć drzwiczki. 

16 

6 . 1 . 2 W a s h i n g  t h e  f i l t e r s

Filter maintenance is important both for the correct operation of the machine and for constant performance 
with the passage of time. The following materials are required for maintenance: 
1) Two plastic trays, one with the bottom raised 2-3 cm for decanting the dirt. As an alternative to the raised

bottom, use a stainless steel frame.
2) Non-corrosive detergent for washing the electrostatic cells, supplied by an authorised dealer.
3) A rubber tube for rinsing the filters.
4) Vinegar.
Prepare the tray with the raised bottom with warm water (max 45°C). Dilute the detergent in the proportions
indicated on the label of the detergent itself.
Put the vinegar and water in the other (1 litre of vinegar for every 20 litres of water).

 water and detergent 

tray in plastic or stainless steel 

electrostatic cell 

frame in plastic or stainless steel 

To wash, proceed as follows: 
a) immerse the electrostatic cell in the tray with the detergent and leave to soak for 5÷10minutes
b) remove the electrostatic cell and rinse thoroughly with running water, taking care not to break the

ionisation wires

rinsing with current water drying 

Woda z detergentem 

Taca z plastiku lub stali nierdzewnej 

Filtr elektrostatyczny 

Rama z plastiku lub stali nierdzewnej 
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W celu umycia urządzenia należy postępować w następujący sposób:
a) zanurzyć filtr elektrostatyczny w tacy z detergentem i pozostawić do namoczenia na 5 ÷ 10 minut
b) wyjąć filtr elektrostatyczny z wody i dokładnie przepłukać go pod bieżącą wodą, uważając, aby nie 

uszkodzić prętów jonizacyjnych

c) wyjąć filtr i pozostawić go do wyschnięcia w ciepłym miejscu, ustawiając go na drewnianych listwach 
tak,aby nie dotykał podłoża (tolerowane są piecyki o maksymalnej temperaturze 60°C).

d) sprawdzić stan prętów jonizacyjnych lekko je rozciągając, aby sprawdzić ich wytrzymałość mechaniczną. 
Do usunięcia wszelkich pozostałości brudu użyć szmatki bawełnianej i spirytusu denaturowanego.

e) Upewnić się że filtr jest czysty i wysuszyć go przed ponownym montażem.

Podczas konserwacji filtra wstępnego usunąć najpierw osadzony na nim brud zwykłym odkurzaczem. 
Następnie umyć go, postępując w następujący sposób:

a) zanurzyć filtr wstępny w tacy z detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą i pozostawić do namoczenia 
na około pół godziny.

b) wyjąć filtr wstępny z wody i dokładnie przepłukać go wodą.
c) pozostawić do wyschnięcia w ciepłym i dobrze wentylowanym miejscu.

6.2 Ogólny przegląd filtrów 

Stan techniczny filtrów należy sprawdzać przy każdym myciu, aby zapobiec wadliwemu działaniu i problemom 
z filtrem powietrza. 

16 

6 . 1 . 2 W a s h i n g  t h e  f i l t e r s

Filter maintenance is important both for the correct operation of the machine and for constant performance 
with the passage of time. The following materials are required for maintenance: 
1) Two plastic trays, one with the bottom raised 2-3 cm for decanting the dirt. As an alternative to the raised

bottom, use a stainless steel frame.
2) Non-corrosive detergent for washing the electrostatic cells, supplied by an authorised dealer.
3) A rubber tube for rinsing the filters.
4) Vinegar.
Prepare the tray with the raised bottom with warm water (max 45°C). Dilute the detergent in the proportions
indicated on the label of the detergent itself.
Put the vinegar and water in the other (1 litre of vinegar for every 20 litres of water).

 water and detergent 

tray in plastic or stainless steel 

electrostatic cell 

frame in plastic or stainless steel 

To wash, proceed as follows: 
a) immerse the electrostatic cell in the tray with the detergent and leave to soak for 5÷10minutes
b) remove the electrostatic cell and rinse thoroughly with running water, taking care not to break the

ionisation wires

rinsing with current water drying przepłukiwanie pod bieżącą wodą suszenie

Przegląd Usterka Czynność

pręty jonizacyjne zerwanie prętów wymienić pręt jonizacyjny 105 

pręty jonizacyjne chropowata powierzchnia z osadami 
materiału 

wyczyścić pręty szmatką nasączoną 
alkoholem lub wymienić druty 

izolatory ceramiczne zabrudzone osadami materiału ponownie umyć filtr 

izolatory ceramiczne uszkodzenie lub pęknięcia wymienić izolatory 

listwa zaciskowa wysokiego napięcia ślady przepalenia spowodowane 
wysokim napięciem 

wymienić listwę zaciskową wysokiego 
napięcia  
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Na filtrach należy przeprowadzić następujące przeglądy:
• należy sprawdzić, czy wewnętrzna siatka filtra wstępnego jest zwarta i czy żadne druty nie wystają z 

oczek.
• należy sprawdzić, czy rama nie jest uległa odkształceniu lub uszkodzeniu.

Jeżeli filtr wstępny uległ znacznemu uszkodzeniu należy go wymienić na nowy. 

6.3 Czyszczenie urządzenia 

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać zwilżonej szmatki. Do czyszczenia żeber wylotu 
powietrza należy używać szczotki z miękkim włosiem. Do czyszczenia kratki wlotowej należy używać 
odkurzacza z nasadką do kurzu. 

7. System podstawowy 

System podstawowy 
System przeprowadza kontrole i wydaje polecenia dotyczące filtracji i zasilania modułu jonizacji ujemnej (jeśli 
dostępna) wraz z wymaganymi informacjami o stanie roboczym urządzenia. 

Jonizacja ujemna 
System podstawowy (BASIC) pozwala na ciągłą ujemną jonizację otoczenia. 

7.1 Zasilanie i uziemienie 

Urządzenie zasilane jest napięciem sieciowym rzędu od 210 do 240 V AC przy 50/60 Hz.

UWAGA: należy zawsze uziemiać urządzenia, aby chronić ludzi, rzeczy i zwierzęta oraz przestrzegać norm CEI 
11-29, CEI 64-8 i EN 60335.

7.2 Sygnały

Elektroniczny system sterowania urządzenia pokazuje użytkownikowi wszelkie informacje dotyczące działań 
wymaganych do prawidłowej obsługi i umożliwia szybsze sprawdzanie w celu wyszukania wszelkich drobnych 
nieprawidłowości. 
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8. Dane techniczne 

 

Model e-MOCarz

Wydajność 575 [m3/h]

Pobr mocy 9 (12 z modułem jonizującym) [W]

Napięcie zasilania 230 - 50/60 [V - Hz]

Wymiary  AxBxC 360x385x230 [mm]

Waga  11 [kg]

Filtry elektrostatyczne 1 [n°]

Przyłącza 160, 200, 250 [mm]

Montaż naścienny, podsufitowy  

Rodzaj alarmu Przyczna Działanie

Dioda stanu LED
jest CZERWONA

brudny filtr elektrostatyczny przeprowadź zwykłe działania konserwacyjne

filtr elektrostatyczny niepoprawnie wyczyszczony jeśli pozostały zanieczyszczone powierzch-
nie, filtr należy ponownie umyć

wilgotny filtr elektrostatyczny wysuszyć dokładnie filtr, 
szczególnie w strefie izolatorów

filtr elektrostatyczny niepoprawnie opłukany na izolatorach może znajdować się deter-
gent; ponownie dokładnie opłucz filtr

między płytkami zbierającymi zebrało się 
niewielkie zabrudzenie

na izolatorach może znajdować się deter-
gent; ponownie dokładnie opłucz filtr

zwarcie filtra elektrostatycznego
z powodu pęknięcia pręta jonizacyjnego

natychmiast wyjmij uszkodzony pręt 
i wymień na nowy

zwarcie filtra elektrostatycznego
z powodu wygięcia płytki zbierającej

płytkę należy wyprostować 
(wezwij wykwalifikowanego technika)

7.3 Sygnały alarmowe obwodu elektrycznego

Obwód elektryczny zapali diodę LED w przypadku zablokowania zespołu filtrującego. Przyczyny problemu 
można często rozwiązać za pomocą prostych działań.
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1. General

This air filter was designed and developed for purpose of removing air pollutants and therefore providing 
good and healthy indoor air in residential buildings. Air contamination is defined as various  size particle 
matters (PM) like smog, fine dust, soot, fungal spores, pollen, viruses or bacteria. This filter effectiveness is 
classified according to EN ISO 16890. This is an electrostatic precipitator which uses electrical current and 
electromagnetic phenomena. We recommend the airflow at 575 m3/h at most to reach best performance, 
regarding both filtering efficiency and low pressure drop.
 

1.1 Marking of the device

The EC conformity mark is located on the top of the device.

1.1.1 Components

Locks

Status LED

Main Switch

Pre-filter

e-MOCarz-W
electrostatic filter
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2. Packaging and transport

2.1  Packaging

The device is supplied in a cardboard box internally lined with polystyrene. We recommend keeping all the 
packaging just in case the device has to be returned to the manufacturer or the dealer for maintenance or 
repairs.
The following objects should be found in the box:
• electrostatic precipitator
• users’ manual and guarantee leaflet
• mounting brackets with screws

2.2 Transport

To limit damage and consequent charges for unforeseen repair work, if the device has to be sent to the
manufacturer for overhaul or repair, the following procedure is recommended:
• pack the device in the original carton; if this is not possible, you must pack it with polystyrene protection.
• ship to the manufacturer or to the local dealer.

3. Installation of the filtering device

3.1 Installation

This filter is designed for duct installation, either in rectangular or round ventilation ductwork. In case of 
latter, use special round connectors as shown below. 
When installing together with residential air handling unit, filter should be placed on outdoor duct, in the 
negative pressure, before RAHU.  

Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 

7 

3 I N S T A L L A T I O N  O F  T H E
M A C H I N E

3 . 1 M E C H A N I C A L  I N S T A L L A T I O N

Screws      Bracket Electrical terminal board 

Fit the brackets supplied on the module with the screws 

Installing the equipment to the wall or ceiling using appropriate expansion bolts not supplied. 

Screws Bracket Electrical terminal board

Fit the brackets supplied on the module with the screws

c
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Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 

7 

3 I N S T A L L A T I O N  O F  T H E
M A C H I N E

3 . 1 M E C H A N I C A L  I N S T A L L A T I O N

Screws      Bracket Electrical terminal board 

Fit the brackets supplied on the module with the screws 

Installing the equipment to the wall or ceiling using appropriate expansion bolts not supplied. 

Ceiling installation Wall installation

Installing the equipment to the wall or ceiling using appropriate expansion bolts not supplied.

Round connector (sold separately) Fix the adapter for the round duct 
to the the device

Connect the pipes input-output observing the direction of the air flow indicated on the module.

3.2 Adapters

The air filter can be additionally equipped with adapters e-MOCarz-PR-160 /200 /250 (option) to connect 
the device to the round ductwork. Round connectors are made of galvanised steel and factory-fitted with an 
EPDM seal. Available duct diameters: Ø160, Ø200 and Ø250.
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3.3 Electrical wiring

Strona

Poprzednia strona
Następna strona
Liczba stron rozdziału:

Ost. wydruk:
Ost. zmiana:

Rewizja str.:

Rewizja proj.:

/
Zatw. (inicjał/data):

/
Konstr. (projekt/strona):
Rysunek nr:

Tem
at:

Nazwa projektu: REOCLEAN 50
13

30.07.2020

Klient: ALNOR Systemy W
entylacji sp. z o.o.

Tytuł strony: REOCLEAN 50

PCSCHEMATIC Automation

Nazwa pliku: Reoclean50
Ozn. ref. strony: 

Opis: 
30.07.2020

StrTyt2

1
2

3
4

5
6

7
8

e-M
O

C
arz
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Electrical connections must be performed by a qualified installer or electrician. Install a switch on the power 
supply line to be able to be disconnected in case of electrical maintenance.
For electrical connection use a power cord according to the standards in force in the country. Connect the 
power supply to the terminal block as indicated by the phase, neutral and ground.
In case of adding additional ionisation kit (e-MOCarz-ION), act according to the following diagram.

Strona

Poprzednia strona
Następna strona
Liczba stron rozdziału:

Ost. wydruk:
Ost. zmiana:

Rewizja str.:

Rewizja proj.:

/
Zatw. (inicjał/data):

/
Konstr. (projekt/strona):
Rysunek nr:

Tem
at:

Nazwa projektu: REOCLEAN 50
23

30.07.2020

Klient: ALNOR Systemy W
entylacji sp. z o.o.

Tytuł strony: XEM5002PA

PCSCHEMATIC Automation

Nazwa pliku: Reoclean50
Ozn. ref. strony: 

Opis: 
30.07.2020

1

1
2

3
4

5
6

7
8
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3.4 Operation 

The Commissioning of the equipment is very simple:
• turn the main switch from position 0 to position 1 to light on the filtration module.

The status LEDs on the front of the module turns GREEN to indicate proper operation.  
If the status LED lights up and remains in RED it indicates an anomaly or fault, usually due to a short circuit
in the filter (see paragraph 7.5).

4. Constuction and parts

There are two different filters in the device:
• metal pre-filter e-MOCarz
• electrostatic cell e-MOCarz-W

4.1 Metal pre-filter

The metal pre-filter is for trapping the bigger particles present in the air and for distributing the flow 
uniformly.

10 

3 . 3 O P E R A T I O N
Main switch Led status indicator 

Green = OK 

RED= Out of service 

The starting up of the equipment is very simple: 
• turn the main switch from position 0 to position 1 to light on the filtration module.

The status LEDs on the front of the module light with the color GREEN to indicate proper operation. 
if the status LED lights up and remains in RED indicate an anomaly in progress, usually due to a short circuit 
in the filter (see paragraph 7.5). 

4 F I L T E R  U N I T

There are two different filters in the machine: 
-metal pre-filter e-MOCarz
-electrostatic cell e-MOCarz-W

4 . 1 M E T A L  P R E - F I L T E R

The metal pre-filter is for trapping the bigger particles present in the air and for distributing the flow uniformly. 
Depending on the model it is fitted in, it can have different dimensions which are illustrated below. 

DIMENSIONS 

FILTER MODEL A B C

e-MOCarz 324 282 10 

During operation, the metal pre-filter must always be inserted in its seat. 
During maintenance, it must be handled with care to prevent deformation or damage 

Main switch  LED status indicator
 
 Green = OK
 Red = Out of service

Dimensions

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

324 282 10

10 

3 . 3 O P E R A T I O N
Main switch Led status indicator 

Green = OK 

RED= Out of service 

The starting up of the equipment is very simple: 
• turn the main switch from position 0 to position 1 to light on the filtration module.

The status LEDs on the front of the module light with the color GREEN to indicate proper operation. 
if the status LED lights up and remains in RED indicate an anomaly in progress, usually due to a short circuit 
in the filter (see paragraph 7.5). 

4 F I L T E R  U N I T

There are two different filters in the machine: 
-metal pre-filter e-MOCarz
-electrostatic cell e-MOCarz-W

4 . 1 M E T A L  P R E - F I L T E R

The metal pre-filter is for trapping the bigger particles present in the air and for distributing the flow uniformly. 
Depending on the model it is fitted in, it can have different dimensions which are illustrated below. 

DIMENSIONS 

FILTER MODEL A B C

e-MOCarz 324 282 10 

During operation, the metal pre-filter must always be inserted in its seat. 
During maintenance, it must be handled with care to prevent deformation or damage 
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4.2 Electrostatic cell 

The electrostatic cell filters the pollutant particles with an efficiency of 99%. 

The cell is built entirely in anticorodal aluminium. There are four distinct zones in the cell:
A - ionisation wires
B - collection blades
C - insulators
D - electronic board & electric connector

Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 

11 

4 . 2 E L E C T R O S T A T I C  C E L L

The electrostatic cell filters the pollutant particles with an efficiency of 99%. 
Its dimensions vary depending on the model it is fitted in. 

DIMENSIONS 
FILTER MODEL A B C

e-MOCarz-W 325 283 105 

The cell is built entirely in anticorodal aluminium. There are four distinct zones in the cell: 
A - ionisation wires 
B - collection blades 
C - insulators 
D - electronic board & electric connector 

        D 

  C 

A 

B 

Dimensions

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

325 283 105

Expansion Electronic     Prolife REOCLEAN50 

11 

4 . 2 E L E C T R O S T A T I C  C E L L

The electrostatic cell filters the pollutant particles with an efficiency of 99%. 
Its dimensions vary depending on the model it is fitted in. 

DIMENSIONS 
FILTER MODEL A B C

e-MOCarz-W 325 283 105 

The cell is built entirely in anticorodal aluminium. There are four distinct zones in the cell: 
A - ionisation wires 
B - collection blades 
C - insulators 
D - electronic board & electric connector 

        D 

  C 

A 

B 
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4.2.1 Ionisation wires 

The electrostatic cell has 7 ionising wires. These must be intact, clean and well-tensioned at all times. If one
breaks, it is necessary to replace it. The technical service must be called in this case.
The manufacturer will not guarantee the efficiency of the filter unit if non-original wires are inserted or wires
which are not of the type recommended by the technical service.

4.2.2 Collection blades 

The function of the collection blades which make up the central body of the cell is to capture and hold the pollutant 
agents. Visually, the blades must be straight, without undulations and free from trapped foreign bodies.

4.2.3 Insulators

The insulators are built in an extremely high quality ceramic material and their function is to electrically insulate 
the high-voltage parts of the electrostatic cell from the earthed parts. They must be dry and thoroughly clean 
after maintenance.

4.2.4 Electronic board & electric connector

The electric connector is the point through which the electrical connection is made between the power supply 
line and supply the electronic bord to generate the high voltage for the electrostatic cell. During maintenance, 
inspect to ensure that the contact are clean and intact. Also ensure that there are no burns or cracks on the 
plastic enclosure.

5. Safety devices

The device is fitted with mechanical and electrical safety devices which must not be removed or altered for
any reason.

5.1 Mechanical safety devices

NEVER INSTALL OR START THE AIR PURIFIER WITHOUT THE ADAPTER CONES & PIPES

5.2 Electrical safety devices

The device is provided with a door, through which access to the filters is permitted so as to carry out normal 
maintenance. This door is provided with a pin which actuates a safety switch, which cuts off the power 
supply if the door is opened without first cutting off the power by disconnecting the plug.
CUT OFF THE POWER SUPPLY BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION ON THE DEVICE.
The pin which actuates the microswitch must not be modified for any reason, and must not be blocked in the
closed position in any way so as not to compromise safety. If the microswitch is broken the device will stop.
Contact the technical service for the replacement of this component.
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5.2.1 Electrostatic circuit protection devices 

The electronic circuit is provided with a series of protection devices which automatically cut off the high voltage 
whenever a device malfunction occurs which could lead to its breakdown. There is a mains protection fuse 
in the power plug which cuts off the power to the device in the event of short-circuiting of the transformer.

5.3 Fuse 

Inside the device in the electrical board there is inserted a fuse, which you can find as follows:
• cut off the power supply of the device
• open the electrical terminal board on the top of module
• open the fuse holder

Blown fuses must be replaced with others with the same characteristics and has to be done by the technical
service.

6. Ordinary maintenance

Ordinary maintenance involves:
• maintenance of the filter unit
• general inspection of the device

Extraordinary maintenance is carried out by specialised personnel.

6.1 Filter maintenance

To carry out filter maintenance, it is necessary to gain access through the door. Necessary steps include 
washing the filter cell and the metal pre-filter.

14 

5 . 3 F u s e

Inside the machine in the electrical board there is inserted a fuse, which you can find as follows: 
- cut off the power supply of the machine
- open the  electrical terminal board on the top of module
- open the fuse holder
Blown fuses must be replaced with others with the same characteristics and has to be done by the technical
service.

Fuse holderFuse holder
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6.1.1 Access door

For opening the device, pull the door on the upper part.

6.1.2 Washing the filters

Filter maintenance is important both for the correct operation of the device and for constant performance
over time. The following materials are required for maintenance:
1. Two plastic trays, one with the bottom raised 2-3 cm for decanting the dirt. As an alternative to the raised 

bottom, use a stainless steel frame.
2. Non-corrosive detergent for washing the electrostatic cells, supplied by an authorised dealer.
3. A rubber tube for rinsing the filters. 

Prepare the tray with the raised bottom with warm water (max 45°C). Dilute the detergent in the proportions
indicated on the label of the detergent itself. 15 

6 O R D I N A R Y  M A I N T E N A N C E

Ordinary maintenance involves: 
- maintenance of the filter unit
- general inspection of the machine
Extraordinary maintenance is carried out by specialised personnel.

6 . 1 F I L T E R  M A I N T E N A N C E

To carry out filter maintenance, it is necessary to gain access to them through the provided door and 
consists in washing the filter cell and the metal pre-filter 

6 . 1 . 1 A c c e s s  D o o r

For opening the machine, pull the door on the upper part. 

To open the access door, it is necessary to 
release the two locks  with a flat screwdriver 
and remove the door.      

To open the access door, 
it is necessary to release 
the two locks with a flat 
screwdriver and remove 
the door.

16 

6 . 1 . 2 W a s h i n g  t h e  f i l t e r s

Filter maintenance is important both for the correct operation of the machine and for constant performance 
with the passage of time. The following materials are required for maintenance: 
1) Two plastic trays, one with the bottom raised 2-3 cm for decanting the dirt. As an alternative to the raised

bottom, use a stainless steel frame.
2) Non-corrosive detergent for washing the electrostatic cells, supplied by an authorised dealer.
3) A rubber tube for rinsing the filters.
4) Vinegar.
Prepare the tray with the raised bottom with warm water (max 45°C). Dilute the detergent in the proportions
indicated on the label of the detergent itself.
Put the vinegar and water in the other (1 litre of vinegar for every 20 litres of water).

 water and detergent 

tray in plastic or stainless steel 

electrostatic cell 

frame in plastic or stainless steel 

To wash, proceed as follows: 
a) immerse the electrostatic cell in the tray with the detergent and leave to soak for 5÷10minutes
b) remove the electrostatic cell and rinse thoroughly with running water, taking care not to break the

ionisation wires

rinsing with current water drying 

water and detergent

 tray in plastic or stainless steel

 electrostatic cell

 frame in plastic or stainless steel
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To wash, proceed as follows:
a) immerse the electrostatic cell in the tray with the detergent and leave to soak for 5÷10minutes
b) remove the electrostatic cell and rinse thoroughly with running water, taking care not to break the 

ionisation wires

c) remove the cell and leave it to dry in a warm place, keeping it raised from the ground by wooden strips 
    (ovens with a maximum temperature of 60°C are tolerated).
d) examine the state of the ionisation wires, stretching them slightly to check their mechanical strength.   
    Use a cotton flock and methylated spirits to remove any residual traces of dirt.
e) Ensure that the cell is thoroughly clean and dry before reinstalling it.

When maintaining the pre-filter, first remove the dust deposited in it using an ordinary vacuum cleaner. Then
proceed with washing as follows:

a) immerse the pre-filter in the tray containing the detergent diluted in warm water and leave to soak for  
    about half an hour.
b) remove the pre-filter from the tray and rinse thoroughly with water.
c) leave to dry in a warm ventilated environment.

6.2 General inspection of the filters

The state of the filters must be inspected every time they are washed so as to prevent air cleaner malfunction
and problems.
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6 . 1 . 2 W a s h i n g  t h e  f i l t e r s

Filter maintenance is important both for the correct operation of the machine and for constant performance 
with the passage of time. The following materials are required for maintenance: 
1) Two plastic trays, one with the bottom raised 2-3 cm for decanting the dirt. As an alternative to the raised

bottom, use a stainless steel frame.
2) Non-corrosive detergent for washing the electrostatic cells, supplied by an authorised dealer.
3) A rubber tube for rinsing the filters.
4) Vinegar.
Prepare the tray with the raised bottom with warm water (max 45°C). Dilute the detergent in the proportions
indicated on the label of the detergent itself.
Put the vinegar and water in the other (1 litre of vinegar for every 20 litres of water).

 water and detergent 

tray in plastic or stainless steel 

electrostatic cell 

frame in plastic or stainless steel 

To wash, proceed as follows: 
a) immerse the electrostatic cell in the tray with the detergent and leave to soak for 5÷10minutes
b) remove the electrostatic cell and rinse thoroughly with running water, taking care not to break the

ionisation wires

rinsing with current water drying rising with current water drying

Inspection Fault Operation

ionisation wires breakage of a wire change the ionisation wire 105

ionisation wires rough surface with material deposits clean the wire with a cloth soaked in 
alcohol or replace

ceramic insulators dirty with material deposits wash the cell again

ceramic insulators breakage or presence of cracks replace the insulators

high voltage terminal strip burning caused by high voltage replace the high voltage terminal strip
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The following inspections must be made on the filters:
• check that the internal mesh of the pre-filter is compact and that no wires protrude from the containing 

meshes.
• check that the frame is not deformed or damaged.

If the pre-filter is badly damaged, replace it with a new one.

6.3 Cleaning the device

To clean the outside, use a cloth sprayed. Use a brush with soft bristles to clean the air outlet fins. To clean 
the inlet grill, use a vacuum cleaner with a dusting attachment.

7. Basic system

Basic system
The System carries out the controls and gives the commands for filtration and the power supply for tha negative 
ionisation module (if provided) along with the information required on the operating status of the apparatus.

Negative ionisation
The BASIC SYSTEM allows a continually, negative environmental ionisation.

7.1 Power supply and anti block-out system

The device is powered by a mains voltage of 210 to 240V AC at 50/60 Hz.

ATTENTION: always connect the apparatus to the earth to protect persons, things and animals and
respect CEI 11-29, CEI 64-8, and EN 60335 standards.

7.2 Signals

The electronic control of this apparatus provides the user visually with all the information on operation 
required for correct use, and makes available the means for fast checking to seek any small anomalies.

c
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8. Technical data

Model e-MOCarz

Capacity 575 [m3/h]

Consumption 9 (12 with ionisation module) [W]

Power input 230 - 50/60 [V - Hz]

Dimensions AxBxC 360x385x230 [mm]

Weight 11 [kg]

Cells 1 [n°]

Cones and collars 160, 200, 250 [mm]

Installation wall, ceiling

Type of alarm Cause Operation

Led status
is RED

electrostatic cell dirty carry out normal maintenance

electrostatic cell not properly clean if small dirty areas have remained, 
washing must be carried out again

electrostatic cell damp dry the cell thoroughly and particularly 
in the zone of the insulators

electrostatic cell not properly rinsed there may be detergent on the insulators;
 the cell must be thoroughly rinsed again

small bodies trapped between the collection blades there may be detergent on the insulators; 
the cell must be thoroughly rinsed again

electrostatic cell short circuited 
due to breakage of an ionisation wire

the wire must be removed 
and replaced immediately

electrostatic cell short circuited 
due to collection blade being bent 

the blade must be straightened 
(call a specialised technician)

7.3 Electric circuit alarm signals

The electronic circuit will light up an eventually block of filtration. The causes often can be resolved by a small 
operation.
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