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STAPPENPLAN VOOR ONDERHOUD VAN UW WARMTEPOMP

Werkwijze
1. Verwijder overbodig water van de lekbak en afvoerdarm.
2. Giet er product in en laat het 5 minuten intrekken.
3. Spoel het uit gedurende 2-3 minuten met proper water.
4. Herhaal totdat de opstopping verdwenen is.
Producten - bidon
•
Drainkleen One Shot (00075682) - pg. I-4
•
Drainsafe (00062184) - pg. I-4
•
Drainkleen (00062181) - pg. I-4
Stap 2: reinig de verdamper
Werkwijze
1. Sproei af gelengd of RTU product direct op de batterij, startend in de bovenhoek en werk van
links naar rechts naar beneden toe. Op deze manier verwijdert u op een effectieve manier alle
soorten vuil.
2. Hou alle oppervlaktes gedurende 5 minuten nat
3. Spoel grondig na (niet nodig voor RTU-product).
Producten - bidon
•
RTU EC (00049758) - pg. I-4
•
EnviroCoil (00049755) - pg. I-7

Producten - verstuiver
•
RTU EC (00049757) - pg. I-5
•
RTU Coolsafe (00062147) - pg. I-5

Producten - spuitbus
•
EasyCare+ (00049751) - pg. I-4
•
EasyClean (00049759) - pg. I-7

Hulpmiddelen
•
HydroSprayer (00074750) - pg. I-8

Stap 3: reinig de condensor
Werkwijze
1. Sproei af gelengd of RTU product direct op de batterij, startend in de bovenhoek en werk van
links naar rechts naar beneden toe. Op deze manier verwijdert u op een effectieve manier alle
soorten vuil.
2. Hou alle oppervlaktes gedurende 5 minuten nat
3. Spoel grondig na (niet nodig voor RTU-product).
Producten - bidon
•
SuperClean (00062182) - pg. I-5
•
RTU CC (00062183) - pg. I-5
•
EnviroCoil (00049755) - pg. I-7
Producten - spuitbus
•
EasyCare+ (00049751) - pg. I-5
•
EasyFoam (00049749) - pg. I-5

I
I-2

Producten - verstuiver
•
RTU CC (00049753) - pg. I-5
Hulpmiddelen
•
HydroSprayer (00074750) - pg. I-8

Stap 4: neutraliseer geuren en behoud een frisse geur
Werkwijze
1. Schakel de elektronica uit en zorg voor voldoende ventilatie.
2. Spuit EasyFresh op de batterij en filter, zorg voor een gelijkmatige bedekking (goed schudden
voor gebruik).
3. Geuren zullen direct geneutraliseerd worden en een frisse geur zal vrijkomen.
4. Niet nodig om na te spoelen of af te vegen.
5. Haal de SmellyJelly uit de verpakking en plaats de tabletten op een propere en platte oppervlakte, liefst zo dicht mogelijk bij de ventilatieopening (voor cassettes kan het nodig zijn om de
gel achter de filter te plaatsen).
6. Eenmaal de unit wordt aangelegd zal de gel verdampen en zal een aangename geur zich
verspreiden.
7. Vervang de gel als deze geen geur meer afgeeft.
Producten
•
Easyfresh (00076476) - pg. I-6
•
SmellyJelly Card (00063699) - pg. I-6
•
SmellyJelly Mini (00063748) - pg. I-6
•
SmellyJelly Mini Mixed (00073586) - pg. I-6
Drieslaan 10 • 8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be

V-19/4/2022

Stap 1: reinig de afvoerdarm
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Stap 5: afwerking
Werkwijze
1. Spuit EasyFinish op de omkasting van uw verdamper en condensor en wrijf deze af.
Of wrijf de omkasting schoon met EasyWipes.
2. Laat alles mooi opdrogen.
Producten
•
EasyFinish (00049769) - pg. I-7
•
EasyWipes (00049773) - pg. I-8

Afvoer van condenswater

Binnentoestel

Buitentoestel

I
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TIP: “ Een regelmatig onderhoud verhoogt de efficiëntie van uw warmtepomp, zorgt voor
energiezuinige werking en een lange levensduur van uw installatie.”
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Verwijder organische verstoppingen
• Klaar voor gebruik.
• Deze producten zijn zwaarder dan water en zinken snel door tot de
verstopping.
• Veilig in gebruik met condenspompen.
• Geschikt voor systemen met een sifon tussen het verstoppings- en
toegangspunt.
• Drainsafe is NF-gecertificeerd.
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CONDENSAFVOERDARM

00062184

Ontstopper voor de condensafvoerdarm
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving
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00062184 DrainSafe

N

00075682 DrainSafe One Shot
00062181 DrainKleen

Aantal voor
hoev. prijs
# stuks

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR
14,29

0,25

Ontstopper voor afvoerleidingen

12

15,49

0,5

Ontstopper voor afvoerleidingen - NF

8

21,69

20,00

5

Ontstopper voor afvoerleidingen

4

188,07

173,34

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

REINIGER VOOR DE VERDAMPER
VERDAMPERBATTERIJ

Reiniging van de verdamperbatterij
• Geconcentreerd product of klaar voor gebruik (RTU: ready to use).
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
• CoolSafe+ is NF-gecertificeerd.
00049758

Reiniger voor de verdamperbatterij - in bidon
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

Reiniger voor verdamperbatterij - Klaar voor gebruik

4

L
00049758 RTU EC
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5

# stuks

EUR

EUR

131,17

120,90

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

Reiniging van de verdamperbatterij
• Spuitbus, klaar voor gebruik.
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
00049751

Reiniger voor de verdamperbatterij - in spuitbus
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

Reinigingsmiddel en verfrisser

12

L
00049751 EasyCare+

0,6

# stuks
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Reiniging van de verdamperbatterij
• Verstuiver, klaar voor gebruik.
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
00049757

00062147

Reiniger voor de verdamperbatterij - in verstuiver
Art. Nr.

Type

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

EUR

EUR

1

Reinigingsmiddel voor verdamperbatterij

8

40,55

37,36

1

Reiniger voor verdamperbatterij - NF

8

40,95

37,75

Inhoud
L

AF

BY

00062147 RTU Coolsafe

N

00049757 RTU EC
O

R

CE

RT

IFIC

AT I O N

# stuks

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

REINIGER VOOR DE CONDENSOR
CONDENSORBATTERIJ

Reiniging van de condensorbatterij
• Geconcentreerd product of klaar voor gebruik (RTU: ready to use).
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
00062182

00062183

Reiniger voor de condensorbatterij - in bidon
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

L

# stuks

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

00062182 SuperClean

5

Reiniger voor condensorbatterij

4

157,90

145,54

00062183 RTU CC

5

Reiniger voor condensorbatterij - Klaar voor gebruik

4

131,17

120,90

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

31,77

28,70

Reiniging van de condensorbatterij
• Spuitbus, klaar voor gebruik.
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
00049749

Reiniger voor de condensorbatterij - in spuitbus
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

L
00049749 EasyFoam

0,6

Aantal voor
hoev. prijs
# stuks

Reinigingsschuim voor hardnekkig vuil in condensorbatterij

12

I-5

Reiniging van de condensorbatterij
• Verstuiver, klaar voor gebruik.
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
00049757

Reiniger voor de condensorbatterij - in verstuiver
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

Reinigingsmiddel voor verdamperbatterij

8

L
00049753 RTU CC

1

I

# stuks
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Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

40,55

37,36
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COATINGSPRAY VOOR BATTERIJ

Acrylaat coating voor batterijen in agressieve omgevingen
• Spuitbus, klaar voor gebruik.
• Anti corrosieve beschermingslaag voor de batterij van de verdamper en/of de condensor indien deze
wordt blootgesteld aan agressieve elementen.
• Verhoogt de efficiëntie van het systeem.
00049768

Acrylaat coating voor de batterij
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

Acrylaat coating voor batterijen in agressieve omgevingen

12

L
00049768 EasyCoat

Prijs/stuk

# stuks

0,5

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

31,77

28,70

GEURVERFRISSERS
BINNENTOESTEL EN LUCHTKANAAL
Geurneutralisator voor warmtepompen
EasyFresh werd speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te neutraliseren bij warmtepompen.
In tegenstelling tot andere geurproducten, die onaangename geurtjes enkel maskeren, elimineert de
uiterst effectieve formule van EasyFresh die geuren bij het eerste contact en laat ze een langdurige frisse
geur na.
00076476

Geurneutralisator specifiek voor warmtepompen
Art. Nr.

Type

Inhoud

Aantal voor
hoev. prijs

Omschrijving

L
00076476 EasyFresh

0,4

00063699

Prijs/stuk

# stuks
Geurneutralisator voor warmtepomp systemen

12

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

31,77

29,27

Geurgel voor binnentoestel en luchtkanalen
SmellyJelly is ontwikkeld om een aangename geur vrij te geven in
binnenunits. Eenvoudig toe te passen: SmellyJelly wordt in de unit
geplaatst, liefst zo dicht mogelijk bij de uitblaas. Voor cassettes kan het
nodig zijn om de Smelly Jelly achter de filter te plaatsen. Eenmaal de unit
dan wordt aangelegd zal de gel verdampen en zal een aangename geur
zich verspreiden.

00073586

Geurgel

I
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Art. Nr.

Type

Omschrijving

Afmeting
(L x B x H)
mm

Prijs/stuk
EUR

00063699

SmellyJelly Card

1 geurverfrisser: Morning Fresh

185 x 40 x 12

21,96

00063748

SmellyJelly Mini

5 mini geurverfrissers: Morning Fresh

25 x 25 x 5

21,96

00073586

SmellyJelly Mini Mixed

5 mini geurverfrissers: Citrus, Bloemen, Appel, Morning Fresh en Mountain Fresh

25 x 25 x 5

21,96
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ACRYLAAT COATING
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REGELMATIG ONDERHOUD
REINIGINGSMIDDELEN VOOR VERDAMPER EN CONDENSOR

Dit universele reinigingsmiddel is geschikt voor regelmatig onderhoud van condensor- en
verdamperbatterij.
EnviroCoil is 100% biologisch afbreekbaar en draagt bij tot een betere werking van de installatie.

Reinigingsmiddel voor regelmatig onderhoud - Bidon
Art. Nr.

Type

Inhoud

Aantal voor
hoev. prijs

Omschrijving

L
00049755 EnviroCoil

# stuks

5

Reinigingsmiddel voor condensor en verdamperbatterij

4

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

119,04

109,72

Neutrale pH7 reiniger voor condensors en verdampers. Adaptieve reiniger die snel roest, kalk en vet
verwijdert. Ideaal voor spoelen met beschermende coatings. Neutraliseert onaangename geurtjes.

Reinigingsmiddel voor regelmatig onderhoud - Bidon
Art. Nr.

Type

Inhoud

Aantal voor
hoev. prijs

Omschrijving

L
00089180 Vertex

# stuks

5

Reinigingsmiddel voor condensor en verdamperbatterij

4

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

130,92

116,30

EasyClean
Reinigingsproduct voor regelmatig onderhoud van uw verdamper en
condensor.

00049759

EasyFinish
Verwijdert alle vlekken op de omkasting van uw condensor en verdamper.
Uiterst geschikt voor metalen of plastieken oppervlaktes.

00049769

Reinigingsmiddel voor regelmatig onderhoud - Spuitbus
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

L

Aantal voor
hoev. prijs
# stuks

Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

00049759 EasyClean

0,6

Reinigingsmiddel voor condensor en verdamperbatterij

12

31,77

28,70

00049769 EasyFinish

0,6

Reinigingsmiddel voor de omkasting

12

31,77

28,70

Ontvetter
Vet kan zich opbouwen in batterijen van de condensor of de verdamper en dit heeft effect op de
luchtstroom en de warmteuitwisseling.
GreaseGobbler zal het vet oplossen, droogt snel op en naspoelen is niet nodig. Zo verhoogt u op een
snelle manier de efficiëntie van uw installatie.
00049770

Ontvetter voor condensor en verdamper
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

L
00049770 GreaseGobbler

0,4

Aantal voor
hoev. prijs
# stuks

Ontvetter voor condensor en verdamper

12
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Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

31,77

29,27
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00049773

EasyWipes professionele reinigingsdoekjes
Art. Nr.

Type

Omschrijving

00049773

EasyWipes

Professionele, universele reinigingsdoekjes (50 stuks per pak)

Prijs/pak
EUR
16,92

ACCESSOIRES VOOR REINIGINGSMIDDELEN
HYDROSPRAYER

Geschikt voor het gebruik van geconcentreerd reinigingsmiddel, voor condensors en verdampers.
De HydroSprayer heeft een regelbare straal en is eenvoudig te vullen en te reinigen. De sproeier is
voldoende krachtig om de batterij te reinigen, zonder beschadiging.
00074750

HydroSprayer
Art. Nr.

Type

Omschrijving

Prijs
EUR

00074750 HydroSprayer

Verstuiver voor reinigingsmiddelen (8 liter)

139,69

INTERNE REINIGING VAN DE INSTALLATIE
ENDOFLUSH

EndoFlush is een reiniger die je kan gebruiken na een burnout of retrofit van een installatie.
Dankzij een lage viscositeit kan dit vlot doorheen de installatie circuleren en zal het onzuiverheden en
vuil verwijderen uit de koelleidingen en interne componenten.

I
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00011584

Interne reiniging van installaties - in bidon
Art. Nr.

Type

Inhoud

Omschrijving

Aantal voor
hoev. prijs

Reiniger voor leidingen en interne componenten

4

L
00011584 EndoFlush

5

# stuks
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Prijs/stuk

Hoev. prijs/stuk

EUR

EUR

329,64

303,81
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Professionele reinigingsdoekjes voor het schoonmaken van uw materiaal, installatie of uw handen. Dit
zonder enig gevaar. Ze verwijderen alle soorten vuil: vet, modder, verf, lijm, ...
Verkocht in een handige afsluitbare verpakking, die perfect past in uw materiaalkoffer of uw
handschoenkastje.

