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UWAGA! 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się bezwzględne 

zapoznanie się Użytkownika z niniejszą instrukcją. Zdjęcia i rysunki zawarte  

w niniejszej instrukcji mogą się różnić od faktycznego wyglądu urządzenia 

Farma Went 3. 
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1. Przeznaczenie urządzenia 

Urządzenie Farma Went 3 przeznaczone jest do oczyszczania powietrza 

w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wysoka klasa czystości powietrza 

np. receptury aptecznej, laboratorium. W przypadku małych pomieszczeń 

recepturowych lub laboratoryjnych Farma Went 3 może zastąpić skomplikowane 

systemy wentylacyjne. 

Zasada działania urządzenia Farma Went 3 polega na zasysaniu powietrza 

z pomieszczenia sąsiadującego z pomieszczeniem laboratorium i nawiewu 

oczyszczonego powietrza do czystego pomieszczenia laboratorium. Powietrze 

filtrowane jest przez filtr wstępny G4 i filtr absolutny (HEPA)  H13 o skuteczności 

99,997%. Jakość powietrza nawiewanego do przestrzeni pomieszczenia 

laboratorium odpowiada klasie czystości B wg GMP (ISO Class 5). Ponadto nawiew 

powietrza powoduje powstanie w pomieszczeniu laboratorium niewielkiego 

nadciśnienia w stosunku do ciśnienia w otaczającej przestrzeni co zabezpiecza przed 

infiltracją nieczyszczonego powietrza do wnętrza laboratorium.  

 

 

Przy wykonywaniu lub badaniu preparatów aseptycznych urządzenie 
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Farma Went 3 zapewnia właściwe środowisko otaczające (klasa czystości B) dla 

klasy czystości A, w której wykonywane są czynności największego ryzyka 

np. przygotowywanie preparatów aseptycznych w komorze laminarnej Farma Fil.  

  

Cechy charakterystyczne urządzenia to : 

• dwustopniowe oczyszczanie powietrza za pomocą poliamidowego filtra 

wstępnego  G4 oraz filtra absolutnego HEPA H13  (sprawność filtra: 99.997%) 

• cichobieżny wentylator z płynną regulacją przepływu powietrza 

• prosty montaż i obsługa 

• wydajność urządzenia: do 250m³ oczyszczonego powietrza na godzinę 

• wydajność układu wentylacyjnego (FW - kanał wentylacyjny – 

kratka nawiewna = 250 m3/h) 

• producent   Eprus  spełnia  wymagania  europejskiej  normy  ISO 9001:2015  

 – zapewniamy  pełny  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pomiary  

 kontrolne laserowym licznikiem cząstek (badanie czystości powietrza) 

• gwarancja 34 miesiące 
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2. Gwarancja i odpowiedzialność producenta 

2.1 Warunki gwarancji 

Producent udziela trzyletniej gwarancji na urządzenie liczone od daty zakupu. 

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne. Podstawą do 

naprawy gwarancyjnej jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna. Jej 

ewentualne duplikaty nie są wydawane. W trakcie użytkowania konieczne jest też 

spełnienie następujących warunków: 

• Wszystkie naprawy, wymiany filtra zasadniczego HEPA oraz przeglądy 

techniczne wykonywane są przez producenta lub autoryzowany serwis, 

• Sieciowa instalacja zasilająca urządzenie spełnia warunki obowiązujących  

w tym zakresie norm, 

• Urządzenie obsługiwane jest przez przeszkolony personel, zgodnie 

z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej Instrukcji Użytkownika, 

• Urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Gwarancja nie obejmuje: 

• Materiałów eksploatacyjnych, do których zalicza się bezpieczniki, baterie pilota 

zdalnego sterowania, filtr wstępny oraz filtr główny HEPA 

• Uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków (zalanie, pożar, 

upadek, itp.) 

• Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu urządzenia, 

nienależytego zabezpieczenia urządzenia, wysyłki bez opakowania, itp. 

• Uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowanie powierzchni, pęknięcie 

obudowy, przetarcie przewodu zasilającego). 

2.2 Odpowiedzialność producenta  

 Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe 

z nieprawidłowej instalacji urządzenia, niewłaściwego użytkowania urządzenia, 

nieprzestrzegania Instrukcji Użytkownika oraz przeprowadzania napraw przez osoby 

nie posiadające uprawnień. 

 Przewidywany „czas życia” urządzenia wynosi 10 lat. Po okresie 10 lat od daty 

wprowadzenia urządzenia na rynek producent nie ponosi odpowiedzialności za wady 
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urządzenia lub konsekwencje jego użytkowania. 

 

Uwaga! 

W urządzeniu nie ma żadnych części, z wyjątkiem filtra wstępnego i baterii 

pilota, które wolno Użytkownikowi samodzielnie wymieniać. 

 

Uwaga! 

Każdą naprawę gwarancyjną należy zgłosić do firmy Eprus. Pracownik serwisu ustali 

najdogodniejszy sposób naprawy urządzenia i wyznaczy serwisanta lub serwis 

zewnętrzny do dokonania naprawy. 

Wszystkie potrzebne informacje na temat serwisu, napraw i spedycji znajdą Państwo 

na stronie internetowej www.eprus.pl w zakładce USŁUGI I POMOC 

 

2.3 Przeglądy techniczne  

Przeglądy techniczne powinny być wykonywane, co 36 miesięcy (3 lata) licząc od 

daty zakupu urządzenia. Przeglądy te nie są wykonywane w ramach gwarancji. 

Przegląd takowy obejmuje: 

• Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (ogólnie), 

• Poprawność działania klawiatury i wyświetlacza LCD, 

• Kontrola przepływu, 

• Czystość powietrza – skuteczność działania filtra HEPA 

• Sprawdzenie przewodu sieciowego. 

 

Przegląd jest wykonywany przez uprawniony do tego personel. Po przeglądzie 

serwisant wystawia odpowiedni Protokół z Badania Technicznego. 

 

Uwaga! 

Filtr zasadniczy HEPA podlega wymianie co 5000 godzin pracy urządzenia nie 

później jednak niż co 6 lat. 
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3. Montaż i instalacja urządzenia 

3.1 Przygotowanie miejsca instalacji 

Urządzenia jest przeznaczone do zawieszenia na ścianie  na wysokości ok. 

2m w pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem, do którego ma być 

dostarczane oczyszczone powietrze. 

Przed montażem oczyszczacza należy przygotować w ścianie otwór 

Ø240mm, w którym zostanie osadzony króciec wylotowy powietrza oczyszczonego. 

Minimalny odstęp  pomiędzy środkiem otworu a sufitem wynosi 250mm, natomiast 

minimalny odstęp pomiędzy środkiem otworu a ścianą boczną wynosi 300mm. 

Po rozpakowaniu oczyszczacza należy wstawić urządzenie króćcem                                  

do przygotowanego otworu a następnie zaznaczyć na ścianie miejsca wiercenia 

otworów dla kołków rozporowych Ø8mm lub Ø10mm o długości minimum 80mm, na 

których będzie zawieszone urządzenie. 

Po zamocowaniu kołków rozporowych w ścianie, wieszamy urządzenie      

oraz podłączamy  do gniazdka z uziemieniem. 

 

Uwaga! 

Na króćcu wylotowym powietrza „4” znajduje się zabezpieczenie kartonowe 

filtra absolutnego HEPA, które należy zdjąć bezpośrednio przed ostatecznym 

montażem. 

Uwaga! 

Chronić filtr absolutny HEPA przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 

Opcjonalnie wraz z oczyszczaczem Farma Went 3 dostarczany jest zestaw 

instalacyjny umożliwiający zapewnienie prawidłowego przepływu oczyszczonego 

powietrza przez otwór w  ścianie. 

Zestaw instalacyjny składa się z następujących elementów: 

• kanał elastyczny PCV Ø200mm – 1szt. 

• kratka wentylacyjna z siatką 250x250mm/wyj.100-200 – 1szt. 

• opaska zaciskowa Ø205mm – 2 szt.    
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3.2 Schemat montażu urządzenia 

 

 
 
Legenda: 

1. Korpus urządzenia 

2. Ściana receptury 

3. Kratka wentylacyjna 

4. Opaski zaciskowe 

5. Kanał wentylacyjny elastyczny 

6. Kołek rozporowy 

7. Króciec wylotowy powietrza oczyszczonego 
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Kolejne kroki podczas montażu urządzenia: 

1. Kanał elastyczny „5” nałożyć na króciec wylotowy „7”  i zabezpieczyć opaską 

zaciskową „4”.  

2. Powiesić oczyszczacz na uprzednio zamocowanych kołkach rozporowych „6”                    

i przeciągnąć kanał elastyczny „5” przez otwór w ścianie. 

3. Na koniec kanału wentylacyjnego „5” założyć kratkę wentylacyjną „3”                                

i zabezpieczyć opaską zaciskową  „4”. W zależności od potrzeb elastyczny 

kanał wentylacyjny można skrócić. 

4. Kratkę wentylacyjną „3” zamocować do ściany „2”. 

5. Oczyszczacz powietrza jest gotowy do pracy. 

 

4. Obsługa panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania 

Do włączania i wyłączania urządzenia służy wyłącznik główny „1”. Do 

sterowania pracą urządzenia służy elektroniczny sterownik urządzenia. 

Urządzenie Farma Went 3 posiada w pełni cyfrowe sterowanie wszystkimi 

funkcjami. Nowoczesny system mikroprocesorowy zapewnia równocześnie w pełni 

zautomatyzowaną pracę i prostotę obsługi. Klawiatura urządzenia umożliwia 

sterowanie i wprowadzanie parametrów pracy, a wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 

podgląd aktualnych nastaw (np. wartości i komunikatów). Pod wyświetlaczem 

znajdują się dioda LED informująca o stanie pracy urządzenia. Obok diody LED 

znajduje się okienko odbiornika czujnika podczerwieni. Widok panelu kontrolno-

sterującego przedstawiono na rysunku poniżej: 
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4.1 Obsługa klawiatury i pilota zdalnego sterowania 

 
Za pomocą klawiszy GÓRA i DÓŁ dokonujemy zmiany funkcji, a także 

poruszamy się nimi po menu OPCJE. Naciśnięcie i przytrzymanie któregoś z tych 

klawiszy powoduje cykliczne przewijanie odpowiednio w górę lub w dół.  

 

Za pomocą klawiszy PLUS i MINUS dokonujemy zwiększenia lub odpowiednio 

zmniejszenia wartości danej funkcji w szczególności zwiększania lub zmniejszania 

mocy  (prędkości obrotowej) wentylatora. Naciśnięcie i przytrzymanie któregoś z tych 

dwóch klawiszy powoduje działanie cykliczne. Dłuższe przytrzymanie powoduje 

szybszą inkrementację lub odpowiednio dekrementację wartości. 

 

Klawisz „OK”   służy do potwierdzania niektórych operacji (np. włączenie lub 

wyłączenie wentylatora, wejście lub wyjście z menu „OPCJE..” ,). 

Urządzenie może być również obsługiwane przez dołączony do niego pilot 

zdalnego sterowania(w standardzie RC5). Posiada on 3 przyciski: 

Przycisk 1 – ON/OFF służy on do włączania lub wyłączania pracy 

wentylatora urządzenia 

Przycisk 2 – UP służy do zwiększania mocy wentylatora 

Przycisk 3 – DOWN służy do zmniejszania mocy wentylatora 

 

4.2 Wyświetlacz LCD  

Wszystkie ustawienia prezentowane są na wyświetlaczu LCD, który składa się 

z dwóch linii, każda po 20 znaków. Podświetlenie w kolorze niebieskim jest aktywne 

w momencie operowania po funkcjach urządzenia (wygasza się automatycznie i jest 

aktywowane po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku). 

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zawsze pokazuje się ekran powitalny: 

FarmaWent 3 
Eprus              v1.1 
 

Napis w dolnej linii „vX.X” oznacza wersję oprogramowania sterującego pracą 

urządzenia. 

Następnie na wyświetlaczu ukazuje się ekran domyślny: 
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>Moc:2.0x       STOP 
  Opcje..             0h                  

 

Aby wejść do menu ustawień należy za pomocą klawiatury ustawić kursor na Opcje..  

i zatwierdzić klawiszem OK. 

Struktura menu urządzenia jest następująca: 

>^^  Wyjście  ^^ 
 1. Przewietrzanie 
 2. Moc domyślna 
 3. Kubatura 
 4. Dźwięki 
 5. Język 
 6. Serwis 
  

Menu przewietrzanie: 

Pierwszą opcją w menu urządzenia jest Przewietrzanie. 

Czas  [min]: 
            Wył 

 

Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Za pomocą przycisków PLUS i MINUS możemy 

ustawić czas przewietrzania w przedziale od 5 do 100 min, z krokiem co 5 minut: 

 

Czas  [min]: 
            15 

 

Po ustawieniu jakiegokolwiek czasu, urządzenie po następnym włączeniu będzie 

przez dany czas pracować z maksymalną mocą. Po tym czasie urządzenie 

„przejdzie” w tryb pracy na moc domyślną. 

 

Kolejnym elementem w menu jest możliwość ustawienia mocy domyślnej, czyli takiej 

z jaką urządzenie będzie pracować zaraz po włączeniu (lub po przewietrzaniu). 

Parametr zostaje zapisany i nawet jeżeli Użytkownik ręcznie regulował moc 

urządzenie zawsze po włączeniu zapamięta ustawienia mocy domyślnej. 

Moc domyślną ustawić można na dwa sposoby w zależności czy interesuje nas:  
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• ilość wymienianych metrów sześciennych na godzinę  

Domyślnie: 
          100 m3 
 

Wartość możemy ustawić w przedziale od 30 do 250 m3/h z krokiem co 10 m3/h 

 

• ilość wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę (aktywna dopiero po 

wprowadzeniu kubatury pomieszczenia) 

Domyślnie: 
          2.0x 
 

Wartość możemy ustawić w przedziale od 2.0 do 5.0 m3/h z krokiem co 0,5. Przy 

ustawianiu wartości sterownik urządzenia uwzględni maksymalny wydatek 

urządzenia – 250 m3/h 

 

Kolejną pozycją w menu jest tzw. Kubatura: 

Kubatura [m3] 
                0 
 

Domyślnie kubatura wynosi 0 ale użytkownik ale użytkownik może ją zmienić. Aby to 

zrobić za pomocą klawiszy PLUS i MINUS należy wprowadzić wartość kubatury 

pomieszczenia, w którym Farma Went 3 oczyszcza powietrze. Kubatura to objętość 

pomieszczenia podana w metrach sześciennych: 

Kubatura [m3] 
                50 
 

Wprowadzenie kubatury różnej od 0 skutkuje pewnymi zmianami w obsłudze 

urządzenia Farma Went 3. Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym i zasadami Dobrej 

Praktyki Wytwarzania tzw. krotność wymian powietrza w danym pomieszczeniu  

w ciągu godziny powinna być co najmniej dwukrotna. Aby ułatwić ustawienie 

urządzenia na właściwą moc i mieć pewność, że krotność wymian jest prawidłowa po 

wprowadzeniu kubatury na wyświetlaczu i menu urządzenia parametr mocy jest 

wyskalowany w wymianach i oznaczony „x”. Zamiast m3/h urządzenie skaluje moc 

urządzenia i pokazuje np. 2.0x (co oznacza 2 wymiany na godzinę). 

Sterownik automatycznie dokonuje wszelkich przeliczeń wg. nastaw mocy i kubatury. 



 14 

 

Czwartą opcją w menu urządzenia są Dźwięki: 

Dźwięki: 
            Wł 
 

Domyślnie dźwięki są włączone, aby to zmienić za pomocą klawiszy PLUS i MINUS 

ustaw opcje „Wył”. A natępnie naciśnij przycisk OK 

 

Kolejną pozycją w menu jest Język: 

Język: 
           POL 
 

Do wyboru są 2 języki: polski oraz angielski. Szczegóły komunikatów angielskich 

zawiera angielska wersja Instrukcji Użytkownika 

 

Ostatnią pozycją w menu jest Serwis: 

Serwis: 
            KOD 
 

Opcja ta jest przeznaczona dla autoryzowanych serwisów firmy Eprus po 

wprowadzeniu kodu serwisowego. 

 

Dodatkową opcją urządzenia jest możliwość ustawienia opóźnionego startu 

urządzenia. Aby ją ustawić należy w menu startowym przejść na opcję START  

a następnie nacisnąć przycisk PLUS. 

Moc:2.0x      >START 
  Opcje..               0h            

  
 Następnie pojawi się następujący ekran: 

Załącz za: >00:00 
 

       

Mamy możliwość ustawienia opóźnionego startu w zakresie od 15 min do 8 godzin  

z krokiem co 15 min. Po ustawieniu interesującego nas czasu opóźnionego startu 

wciskamy przycisk OK aby zapisać ustawiony parametr. Po określonym czasie 
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urządzenie zacznie pracę automatycznie.  

Uwaga! 

Należy jednak pamiętać aby nie wyłączać włącznika głównego urządzenia. 

 

Urządzenie Farma Went 3 wyposażone jest również w elektroniczny licznik czasu 

pracy urządzenia. Przepracowany czas urządzenia widoczny jest w menu głównym 

urządzenia i wyrażony jest w godzinach (h). 

Moc:2.0x      >START 
  Opcje..          125 h            

 

Uwaga!  

Informacja ta jest przydatna aby kontrolować czas po jakim należy dokonać 

wymiany filtrów w urządzeniu. Więcej informacji na temat wymiany filtrów 

znajdziesz w rozdziale 5.2 niniejszej Instrukcji użytkownika. 

 

5. Konserwacja i przeglądy techniczne 

5.1 Czyszczenie i dezynfekcja 

 
Uwaga! 

Przed dezynfekcją i czyszczeniem należy odłączyć urządzenie  

od sieci zasilającej poprzez odłączenie przewodu sieciowego. 

• Do ogólnego czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać detergentu  

z wodą. Powierzchnię zewnętrzną można również odkurzać szmatką 

wychwytującą pyły. 

• Do czyszczenia wyłącznika i regulatora obrotów należy użyć nawilżonej 

szmatki, a brzegi zawsze dobrze wytrzeć suchą szmatką. 

• Do dezynfekcji powierzchni należy stosować produkty wpisane do Rejestru 

Produktów Biobójczych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Producent poleca preparaty na bazie 70% alkoholu, który działa bakterio-

grzybo- i wirusobójczo. 
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5.2 Filtry 

 
• Filtry wstępne – mata filtracyjna G4. Dwa filtry umieszczone są w bocznych 

ściankach oczyszczacza za kratką wlotową. Zaleca się ich wymianę co 1 rok. 

Wymiany filtrów wstępnych Użytkownik może dokonać samodzielnie. 

• Na żywotność filtra zasadniczego HEPA duży wpływ ma czystość 

pomieszczenia, w którym urządzenie pracuje oraz przestrzeganie zasad 

wymiany filtrów wstępnych. Duża degradacja i zapychanie filtra następuje  

w przypadku dużego zapylenia, dlatego też podczas remontów należy 

bezwzględnie szczelnie owinąć folią całe urządzenie, szczelnie zakryć kratkę 

wylotową powietrza oczyszczonego i nie używać w tym czasie urządzenia. 

 

Uwaga! 

Filtr zasadniczy HEPA podlega wymianie co 5000 godzin pracy urządzenia nie 

później jednak niż co 5 lata. 

6. Dane techniczne 

 
Parametr Opis 
wymiary: 500mm x 320mm x 320mm 
obudowa wykonana z żywicy poliestrowej - 

pomalowanej na biało z dwoma kratkami 
wlotowymi powietrza „3” 300 mm x 150 

mm 
filtry wstępne poliamidowe (żywotność - 1 rok lub 200h) 

filtr zasadniczy – filtr HEPA ( żywotność – w zależności od 
zanieczyszczenia powietrza oraz czasu 

pracy urządzenia max. 6 lat) 
wentylator napięcie zn.: 230 V; częstot.: 50Hz; moc 

max. 230W; wydajność: do  250m³/h 
regulator prędkości obrotowej sterowanie elektroniczne 

wyłącznik główny tak 
przewód połączeniowy z wtyczką umożliwiający podłączenie 

urządzenia do gniazdka 230 V  
z uziemieniem 

poziom hałasu ok. 50dB przy maksymalnych obrotach 
wentylatora 

waga 12 kg 
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7. Deklaracja zgodności 
 
 

   
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/ 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 
 

Wytwórca / Manufacturer:  Eprus  
     Ul. Leszczyńska 32 
     43-300 Bielsko-Biała, Polska 
 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: / I declare under my 
sole responsibility that device:  

Komora laminarna: Farma Went 3 
 

są zgodne z wymogami następującej dyrektywy: / Is in conformity 
with the essentials requirements of the directive 

2014/35/EU, 2014/30/EU 
 

Ta deklaracja opiera się na zastosowaniu następujących norm 
zharmonizowanych: / This declaration based on the compliance of 
the product with the following harmonized standards: 

 
PN-EN 61010-1:2011   Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń 
laboratoryjnych 
PN-EN 61326-1:2013   Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- 
Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i 
lekko uprzemysłowionym     
   

Miejsce: / Place:  Bielsko-Biała 
Data: / Date:             26.04.2018 
Nazwisko i podpis osoby upoważnionej: / Name and signature of 
authorised person: 
 

 
Prokurent Czesław Gornowicz 

 
Wytwórca posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 / 

The manufacturer has the System of Quality Management ISO 
9001:2015 
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Farma Went 3 
URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA 

 
 
 

 
Producent: 

EPRUS 

43-300 Bielsko-Biała 

ul. Leszczyńska 32 

Tel.: +48 33 497 73 70 

Fax: +48 33 815 15 44 

www.eprus.pl ; eprus@eprus.pl 


