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1

Johdanto

1.1

Aivan aluksi!
Kiitos, että olette valinneet adiabaattisen korkeapainekostuttimen Condairr FF2 (myöh: Condair
FF2) kostutusjärjestelmäksenne.
Condair FF2 on valmistettu tämän päivän tekniikan ja tunnettujen turvallisuusteknisten määräysten
mukaisesti. Laitteen vääränlainen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa käyttäjälle/kolmannelle osapuolelle tai omaisuudelle.
Jotta Condair FF2 -laitteen käyttö olisi turvallista, asianmukaista ja taloudellista, tulee tässä
mainittuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä noudattaa.
Ottakaa yhteyttä Condair -laitteiden edustajaan mikäli teillä on kysymyksiä, joihin tämän teknisen
aineiston sivut eivät anna selvitystä.

1.2

Teknisen aineiston merkinnät
Rajoitukset
Tämä
sisältää korkeapainekostutuslaitteiston Condair FF2 ohjeet.
Lisätarvikkeet on esitetty vain niiltä osin kuin on tarpeen laitteiden toiminnan kannalta. Lisätarvikkeiden tarkemmat ohjeet on esitetty kunkin tarvikkeen omassa dokumentaatiossa.
Tämä tekninen aineisto on rajattu koskemaan Condair FF2:n asennusta, käyttöönottoa, käyttöä,
huoltoa ja vian määritystä. Aineisto on tarkoitettu asianmukaisesti koulutetun käyttö/huoltohenkilön käyttöön.
Tässä
on viitattu lukuisiin täydentäviin dokumentteihin (varaosalistat, asennuspiirrokset, tarvikkeiden ohjeet, jne.). Viittaukset on mainittu tarpeellisissa kohdin tekstissä.



Käytetyt symbolit
HUOMIO!
”HUOMIO” -merkintä tässä aineistossa tarkoittaa, että kyseisen seikan huomiotta jättäminen voi
aiheuttaa laitteen tai muun materiaalin vaurion ja/tai toimintahäiriön sekä aiheuttaa vaaraa
henkilöille.
VAROITUS!
”VAROITUS” -merkintää yleisen varoituskuvan kera käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa.
VAARA!
“VAARA” ��������������������������������������������������������������������������������������
-merkintää yleisen varoituskuvan kera käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vakavaa vaaraa tai jopa kuolemanvaaraa.

Aineiston säilytys
Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa käyttöön. Aineisto tulee
luovuttaa
laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle käyttäjälle.
Mikäli tämä tekninen aineisto on hävinnyt, kääntykää Condair maahantuojan puoleen saadaksenne
käyttöönne uuden.

Eri kieliset versiot
Tämä
on saatavissa usealla eri kielellä. Ottakaa yhteys Condair-maahantuojaan
tarvitessanne muulla kielellä painettuja julkaisuja.

Tekijänoikeus
Tämän
suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Tämän käyttöohjeen aineiston
julkaiseminen tai kopiointi kokonaisuudessaan tai joltakin osaltaan on ilman Axair Ag:n kirjallista
suostumusta kielletty. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen.
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Turvallisuusohjeet
Yleistä
Kaikkien Condair FF2-laitetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden tulee tutustua tähän tekniseen
aineistoon huolellisesti.
Teknisen aineiston ohjeiden noudattaminen on perusedellytys laitteen oikealle ja turvalliselle käytölle.
Näin vältetään myös mahdolliset vaaratilanteet.
Laitteen merkintöjen, tarrakylttien ja varoitusten tulee olla selkeästi luettavissa.

Pätevyysvaatimus
Kaikki tässä teknisessä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.) on annettava
riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi.
Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet
tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi.
Kaikkien Condair FF2 laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä.

Tarkoituksenmukainen käyttö
Condair FF2 on tarkoitettu yksinomaan ilmastointijärjestelmien kautta tapahtuvaan ilmankostutukseen määritellyissä olosuhteissa (katso kappale 10 “Tekniset tiedot”). Käyttö muuhun tarkoitukseen ilman valmistajan kirjallista hyväksymistä katsotaan laitteen käyttötarkoituksen vastaiseksi
ja voi johtaa laitteistovahinkoihin.
Laitteiden käyttö tarkoitetulla tavalla edellyttää kaikkien tässä aineistossa annettujen ohjeiden
(erityisesti turvaohjeiden) noudattamista.



Laitteen käytössä huomioitavat vaaratilanteet
VAARA!
Pumppuyksikön kannen ollessa avoinna on sähköiskun vaara. Jännitteisen sähkölaitteen koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
Varotoimet�: Ennen Condair FF2 pumppuyksikön kannen avaamista on laitteisto kytkettävä pois
toiminnasta kappaleen 7.4 mukaisesti (käyttökytkin “0” asentoon, päävirtasyöttö katkaistaan ja
vesisyöttö suljetaan) ja on varmistettava, ettei syöttöjännitettä kytketä epähuomiossa uudestaan
päälle.
VAROITUS!
Huoltamaton tai huonosti huollettu kostutin voi aiheuttaa terveysriskin. Riittämätön huolto
voi aiheuttaa kostutuskammiossa terveydelle haitallisten bakteerien kasvua ja niiden joutumista
ilmavirtaan.
Varotoimet: Puhdistakaa Condair FF2 kappaleen 8 “Huolto” mukaisesti noudattaen mainittuja
huoltovälejä ja -toimenpiteitä.

VAROITUS!
Järjestelmän putkistossa on korkea paine laitteen ollessa toiminnassa. Huolimattomasti
kiinnitetyt letkut voivat laitteiston toimiessa irrota liitoksista korkean paineen vuoksi.
Laitteiston käytön aikana ei putkistoja ja liittimiä saa avata. Korkea paine voi aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.
Varotoimet: Kiristäkää korkeapaineletkut ja -liittimet oikein. Älkää avatko liittimiä laitteiston käytön
aikana. Ennen työkentelyn aloittamista on Condair  FF2-laitteisto kytkettävä pois käytöstä kappaleen
6.5  mukaisesti (käyttökytkin “0” asentoon, päävirtasyöttö katkaistaan ja vesisyöttö suljetaan) ja on
varmistettava, ettei syöttöjännitettä kytketä epähuomiossa uudestaan päälle.

Toimiminen vaaratilanteessa
Mikäli on epäiltävissä, että Condair FF2 -kostuttimen käyttö ei jostakin syystä ole turvallista,
on laitteen toiminta katkaistava kappaleen 7.4 mukaisesti ja varmistettava ettei jännitettä
kytketä uudestaan.
Tämä voi tulla kyseeseen seuraavissa tapauksissa:
–
–
–
–
–

laitteen jokin komponentti on vioittunut, kulunut tai likaantunut
laite ei toimi normaalisti
liitännät ja/tai putkitus eivät ole tiiviit
laitteistossa on havaittavia kuljetusvaurioita
laitteisto on ollut pitkään käyttämättömänä epäsuotuisissa olosuhteissa

Laitteen toimimattomuudesta, vauriosta, laitemuutoksista tai muusta turvallisuuteen vaikuttavasta
seikasta on välittömästi ilmoitettava laitteen omistajalle.

Muutokset laitteeseen
Condair CP3 -höyrykostuttimeen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa.
Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia ja tarvikkeita suorittaessanne huoltoja ja korjauksia.
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Condair FF2 laitekuvaus

3.1

Condair FF2 järjestelmän kokoonpano

3.1.1

Yksittäislaite (Master-yksikkö)
Kostutusyksikön rakenne:
1 Porrassäätöventtiilit Y3, Y4 ja Y5
2 Suutinyksikkö
3 Pisaranerotin (lisävaruste tai muun valmistajan yksikkö)
4 Korkeapaineputkiston huuhteluventtiili (lisävaruste)

2
3

1

7

4

6
5

8

Pumppuyksikön rakenne:
5 Pumppuasema
6 Ohjausyksikkö
7 Korkeapaineputkitus
8 Asennuskehikko (lisävaruste)



3.1.2

Liitännäislaitteet (Master-Slave-yhdistelmät)
Mikäli pumpun maksimikapasiteetti riittää, voidaan yksittäislaitteen lisäksi pumppuasemaan liittää
maksimissaan lisäksi kolme Condair FF2--sumutusyksikköä allaolevan kuvan mukaisesti ja muodostaa näin niinkutsuttu «isäntä-orja»-järjestelmä.

Orja-yksikkö 3

Orja-yksikkö 2

Orja-yksiköt koostuvat:
– ohjausyksiköstä FF2 Slave
– kostutusyksiköstä

Orja-yksikkö 1

Bus-liitäntäjohto

korkeapaineputkitus

Isäntäyksikkö koostuu:
– pumppuyksiköstä
– kostutusyksiköstä

10

3.2

Pumppuasema
Rakenne
15

16

14

17

13

18

12

19

11
10

20

9
8
7
6

21

5

22
4
23

3

24

2

25

1
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Öljyallas
Kotelon vuotoyhde
Korkeapainepumppu
Pumpun moottori
Huuhtelu-/paineenpurkuyhde
Korkeapaineputkituksen yhde
Vesisyötön yhde
Sulkuventtiili
Painelähetin(työskentelypaine)
Syöttöventtiili
Paineenalennin
Vesisuodatin
Syötön huuhteluventtiili

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste)
Vesisyötön varoventtiili
Korkeapaineen varoventtiili
Manometri työpaine
Manometri vesisyöttö
Vesisyötön painevahti minimi
Pumpun moottorin taajuusmuuttaja
Ohjauselektroniikka
Tyyppikilpi
BMS-liitäntä (lisävarusteelle e-LINKS FF2)
Toiminta- ja häiriönsiirtokortti (lisävaruste)
Näyttö- ja käyttöpaneeli
Asennuskehikko (lisävaruste)
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Pumppuasema
Pumppuasema rakentuu sähköisestä ohjausyksiköstä ja vesipuolen pumppuasemasta, jotka toimitetaan liitäntävalmiina kokonaisuutena yhdessä kotelossa.
Pumppuasema: Suoraan sähkömoottoriin liitetty korkeapainepumppu on öljyvoideltu. Sen tuottama
maksimivirtaama 80 barin paineella on 1080 kg/h. Pumpun tuottaman maksimivirtauksen rajoissa
voidaan pumppuasemaan liittää jopa kolme FF2-lisäsumutusyksikköä samaan korkeapaineputkistoon.
Veden syöttöpainetta valvoo painevahti ja pumpun tuottamaa työpainetta valvotaan paineanturilla.
Pumpun toiminta katkeaa mikäli veden syöttöpaine tai pumpun työpaine on liian kauan alle asetusarvon. Laitteiston kaksi varoventtiiliä varmistavat syöttöveden ja tuotetun työpaineen. Paineenalennusventtiili varmistaa syöttöveden paineen.

Syöttöventtiili

Sulkuventtiili

Vesisuodatin

Paineenalennusventtiili

Syöttöveden
minimipainekytkin

Sähkönjohtavuusmittaus
(lisävaruste)

Korkeapaine
pumppu

Syöttöveden
painemittari

Työpaineen
paineanturi

Työpaineen
painemittari

M

Syöttöveden varoventtiili

Korkeapaineputkitus
Porrassäätö
venttiilit

Työpaineen varoventtiili

Y6

Vesisyötön huuhteluventtiili “Y2”
Huuhtelu
venttiili
(lisävaruste)

Porrassäätöventtiilit
“orja” 1 ... “orja” 3

Pumppuasemaan kytketään asennuskohteessa puhdasvesisyöttö, korkeapaineputkitus ja viemäröinti.
Ohjausyksikkö: Koteloon koottu ohjausyksikkö koostuu näyttö- ja käyttöpaneelista, ohjauselektroniikasta, pumpun taajuusmuuttajasta ja järjestelmän sähköriviliittimistä (380...400V/3N~/50-60Hz).
Lisävarusteena voidaan laite varustaa käyttö- ja häiriötilan etäsiirtokortilla (vakiotoimitus Suomessa),
veden sähkönjohtavuusmittauksella ja lisämodulilla  (e-LINKS FF2) laitteen liittämiseksi talovalvontaautomaatioon.
Pumppuaseman sisäinen johdotus on tehty valmiiksi tehtaalla. Asennuskohteessa ohjausyksikköön
kytketään  jännitesyöttö, säätöviesti tai kosteusanturi, mahdolliset käyttö- ja häiriöindikoinnit ja porrassäätöventtilien johdotus.

12

3.3

Kostutinyksikkö

1
2

3

4

5
6
7
8

13

9

10

10

11

11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

Suutinputkien kannakointi
Suutinputket
Sumutussuuttimet
Pumppuaseman korkeapaineputki
Porrassäätöventtiili Y3 (1/7)
Porrassäätöventtiili Y4 (2/7)
Porrassäätöventtiili Y5 (4/7)
Huuhteluventtiili Y6 korkeapaine (lisävaruste)

9 Kammion viemäröinti (putkiurakka)
10 Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen
mukaisesti)
11 Avoin viemäriliitos (putkiurakka)
12 Pisaranerotin
(vieras valmiste tai lisävaruste)
13 Viemäröinti pisaranerotuksen jälkeen

13

Suutinyksikkö
Suutinyksikkö koostuu useammasta suutinputkesta, joissa on mitoituksesta riippuen tarvittava määrä
sumutussuuttimia. Yksittäiset suutinputket on jaettu kolmeen eri sumutusryhmään  (1/7, 2/7 ja 4/7)
moniportaisen sumutuksen aikaansaamiseksi. Yksittäiset suutinputket on liitetty porrasasäätöventtiilien korkeapainesyöttöön joko suoraan tai erityisen jakokappaleen avulla.

Pisaranerotin
Asiakas voi valita haluamansa pisaranerottimen. Toimitamme Condair FF2 korkeapainelaitteiston
lisävarusteena viereisen kuvan mukaisen pisaranerottimen. Pisaranerottimen yksilöidyt tiedot löytyvät
kyseisen tuotteen erillisestä ohjeesta.

8

5
380...400V/3N~/50-60Hz

9

4

10

11

PID

3b

13

12

1

Sähkö
Vesi

14

2

7

M

15

6

16
Y2

21

Y3
(1/7)

18

19

Y4
(2/7)

17

Y5
(4/7)

Y6

20

24

3a

P/PI

22

23

26

27

28

Pumppuasema
Ohjausyksikkö
Ulkoinen P- tai PI-säädin
Sisäinen PID-säädin
Käyttö- ja häiriönsiirtokortti
Sähkösyöttö
Pumpun moottorin taajuusmuuttaja
Korkeapainepumppu
Sulkuventtiili
Syöttöventtiili
Paineenalennusventtiili
Vesisuodatin
Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste)
Syöttöveden varoventtiili
Syöttöveden min. painekytkin
Työpaineen paineanturi
Syöttöveden huuhteluventtiili Y2
Korkeapaineen varoventtiili
Pumppuaseman viemäröinti (putkiurakka)
Korkeapaineputkitus
Korkeapaineen huuhteluventtiili Y6 (lisävaruste)
Porrassäätöventtiilit Y3, Y4 ja Y5
Kostutuskammion viemäröinti (putkiurakka)
Pisaranerotin (lisävaruste)
Sumutussuuttimet
Ilmansuodatus. min F7 (iv-urakka)
Kosteusanturin (AU)
Rajoitushygrostaatti
(Lukituspiiri,AU)
28 Virtausvahti
(Lukituspiiri,AU)

1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3.4

25

Condair FF2 periaatekuva (yksittäinen laite)
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Toimintakuvaus

8

5
380...400V/3N~/50-60Hz

9

4

10

Isäntä

11

PID

3b

13

12

1

Sähkö
Vesi
Bus-liitäntä

14

2

7

M

15

6

16

Y3
(1/7)

Y2

21

25

18

19

Y4
(2/7)

17

Y5
(4/7)

1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9
10

Y6

230V/1N~/50-60Hz

29

5

4

Orja 1

22

23

26

27

Pumppuasema
Ohjausyksikkö
Ulkoinen P- tai PI-säädin
Sisäinen PID-säädin
Käyttö- ja häiriönsiirtokortti
Sähkösyöttö
Pumpun moottorin taajuusmuuttaja
Korkeapainepumppu
Sulkuventtiili
Syöttöventtiili
Paineenalennusventtiili

20

24

3a

P/PI

PID

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3b

28

21

25

Y3
(1/7)

Y4
(2/7)

Y5
(4/7)

Y6

Vesisuodatin
Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste)
Syöttöveden varoventtiili
Syöttöveden min. painekytkin
Työpaineen paineanturi
Syöttöveden huuhteluventtiili Y2
Korkeapaineen varoventtiili
Pumppuaseman viemäröinti (putkiurakka)
Korkeapaineputkitus
Korkeapaineen huuhteluventtiili Y6
(lisävaruste)

2

Condair FF2 periaatekuva (isäntä-orja -liitäntä)

21
22
23
24
25
26
27
28
29

22

27

28

Orja 2 ... Orja 3

Orja 2 ... Orja 3

23

26

Porrassäätöventtiilit Y3, Y4 ja Y5
Kostutuskammion viemäröinti (putkiurakka)
Pisaranerotin (lisävaruste)
Sumutussuuttimet
Ilmansuodatus. min F7 (iv-urakka)
Kosteusanturi (AU)
Rajoitushygrostaatti (Lukituspiiri,AU)
Virtausvahti (Lukituspiiri,AU)
Bus-liitäntäjohto RJ45

20

24

3a

P/PI

15

16

Yleistä
Käänteisosmoosilaitteistolta (RO-laite) saatava kalkkivapaa vesi (RO-vesi tai DI-vesi) kytketään
sulkuhanan  (8) kautta pumppuasemalle (1).
Pumppuaseman ollessa kytkettynä päälle ja automatiikan pyytäessä kostutusta syöttöventtiili (9) ja
huuhteluventtiili (16) avautuvat samanaikaisesti ja pumpun syöttölinja huuhdellaan. Huuhteluventtiili
sulkeutuu määritetyn ajan kuluttua. Syöttöveden paineen ollessa riittävä, korkeapainepumppu (7)
käynnistyy ja tuottaa tarvittavan sumutuspaineen. Pumppu syöttää paineisen veden korkeapaineletkun (19) kautta porrassäätöventtiileille (21). Kostutustarpeesta riippuen avautuu 1, 2 tai kaikki kolme
venttiiliä (kts. oheinen porrasdiagrammi).
Puhdasvesi virtaa venttiilien lävitse sumutussuuttimille (24), jotka tuottavat hienojakoisen aerosolin,
joka sekoittuu kammiossa virtaavaan ilmaan.
Sumutuksen perään asennettu pisaranerotin (23) (lisävaruste tai jonkin toisen valmistajan tuote)
huolehtii ilmaan sitoutumattomien pisaroiden poistamisesta ilmavirrasta. Pisaranerottimessa syntyvä
lauhde valuu alas kammion vesialtaaseen (22), josta se poistetaan viemäröinnin kautta.
Pumppu pysähtyy automaattisesti mikäli kostutuspyyntö poistuu.
Ohjaus
Yksittäisen laitteen järjestelmässä on ohjausyksikkö sijoitettu pumppuaseman koteloon. Ohjausyksikkö tarvitsee syöttöjännitteen (380...400V/3N~/50-60Hz), erillisen liitännän lukituspiiriin (230V/5060Hz),  säädin- tai kosteusanturisignaalin ja toiminta/häiriönsiirtoindikoinnin johdotuksen valvontaan.
Ohjausyksikössä on sisäänrakennettu taajuusmuuttaja pumpun kapasiteetin ohjausta varten.
Useamman laitteiston järjestelmissä jokaista «orja»-yksikköä ohjaa erillinen ohjausyksikkö. Jokainen
ohjausyksikkö tarvitsee erillisen syöttöjännitteen (230V/1N~/50-60Hz), säädin- tai anturisignaalin,
liitännät erillisiin lukituspiireihin ja toiminta/häiriönsiirtoindikoinnin valvontaan. Pumpun ohjaamiseksi eri
ohjausyksiköiltä käytetään erityistä BUS-johtoa (29) kytkemään orja-laitteet ja isäntälaite yhteen.
Kostutus
Kostutuksen tuotto ohjataan ulkoisella P-/PI-säätimellä (3a) tai laitteen sisäisellä PID-säätimellä (3b).
Kostutus tapahtuu normaalisti 7-portaisena oheisen diagrammin mukaisesti. Useamman tehoportaan
käyttö on myös mahdollista. Kysykää lisätietoja Condair-laitteiden maahantuojalta.
Portaat 1 … 7
Porrassäätöventtiili Y3 (1/7)
Porrassäätöventtiili Y4 (2/7)
Porrassäätöventtiili Y5 (4/7)

0

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

0
0
0

1
0
0

0
1
0

1
1
0

0
0
1

1
0
1

0
1
1

1
1
1

Tuotto [%]

100

0
0

Pyyntö [%]

100
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Korkeapainepumpun valvonta
Syöttöveden painetta ja pumpun tuottamaa työpainetta valvotaan laitteen toiminnan aikana. Mikäli
jommamkumman paine nousee tai laskee asetusarvoalueen ulkopuolelle, korkeapainepumppu pysähtyy automaattisesti. Ohjausyksikön näyttöön tulee vastaava häiriöilmoitus ja punainen «häiriö»
-merkkivalo syttyy.
Sähköisten painevahtien lisäksi on pumppuasemassa syöttöveden ja korkeapaineisen veden mekaaniset varoventtiilit. Varoventtiilit avautuvat paineen ylittäessä sallitut raja-arvot.   
Lisävarusteena (Suomessa vakio) voidaan pumppuaseman ohjausyksikkö ja «orja»-laitteiden ohjausyksiköt varustaa toiminta/käyttö/häiriö -etäindikoinnin piirikortilla. Kortilta on saatavissa potentiaalivapaat kärkivälitiedot:  «häiriö», «kostutus», «huoltotarve» ja «laite käyttövalmis».

3.5

Toimitus
Laitetoimitukseen sisältyy:
–

Pumppuasema täydellisenä ohjausyksikköineen ja varustettuna sisäisellä PID-säätimellä sekä
mahdollisilla kappaleessa 4.2 mainituilla lisävarusteilla

–

Sumutusyksikkö täydellisenä kiinnitystarvikkeineen

–

Korkeapaineletkua (2 m, 5 m tai10 m) korkeapaineputkitusta varten

–

3 m spiraaliputkea suojaamaan johdotuksia

–

Bus-johto RJ45 (20 m tai 10 m, muut pituudet kysyttäessä), vain isäntä-orja järjestelmissä

–

Porrassäätöventtiilien Y3, Y4 ja Y5 moninapainen johtosarja

–

asennus- ja käyttöohjeet (tämä tekninen aineisto)

–

laitteistopiirustus mittatietoineen

–

putkitusohje
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4

Suunnittelun ohjeet
Condair FF2 kostutusjärjestelmän valinnassa on huomioitava seuraavat seikat:

4.1

•

Laitteistokohtaisten lähtötietojen kirjaaminen järjestelmän mitoitusta varten (kts. kappale 4.1)

•

Lisävarusteiden valinta (kts. kappale 4.2)

Laitteistokohtaisten tietojen kirjaaminen
Kostutusjärjestelmän mitoitusta varten tarvitaan seuraavat lähtötiedot:
Kanavamitat
Leveys (sisämitta)

mm _________

Korkeus (sisämitta)

mm _________

Pituus (sisämitta, min. 1300 mm)

mm _________

Kammion seinämävahvuus vesiputkituksen läpivientejä varten

mm _________

Ilman nopeus kammiossa, tai
Kostutettavan ilman määrä tunnissa
Ilmanpaine kammio-osassa  --> ei ehdottoman välttämätön

m/s _________
m3/h _________
Pa _________

Tuloilman olosuhde ennen kostutusta
Lämpötila T1
Kosteus x1

°C _________
g/kg / %rh _________

Haluttu ilman olosuhde kostutuksen jälkeen
Lämpötila T2
Kosteus  x2

°C _________
g/kg / %rh _________

Tärkeää: 
–

Mikäli rakennukseen tulee useampia Condair FF2-laitteita, tulee jokaisen laitteen osalta selvittää
yllämainitut lähtöarvot. Condair-maahantuoja selvittää lisäksi onko erillisten kostutusyksiköiden
käyttö “isäntä-orja” -järjestelmänä mahdollista.  

–

Aerosolisumun haihtuminen kammiossa aiheuttaa lämpötilan laskua (adiabaattinen jäähdytys).
Jotta haluttu ilman lämpötila kanavassa voidaan pitää yllä, on ilman lämpötilaa nostettava ennen
kostutusta. Mahdollisesti tarvitaan myös jälkilämmityspatteri kostutuksen jälkeen.
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4.2

Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeet
Tarvike

Kuvaus

Korkeapaineletkut korkeapaineputkitukselle

Korkeapaineletkut pumppuaseman ja porrassäätöventtiilien välille.
Saatavissa olevat pituudet: 2 m, 5 m tai10 m (varastomitat)

Spiraaliletku suojaputkeksi

Spiraaliletku suojaamaan korkeapaineletkua hankaukselta esim. iv-koneen osia vasten.
Pituus: 3 m

Bus-johto RJ45

Bus-johto ohjausyksikön liittämiseksi toisiinsa “isäntäorja” järjestelmissä.
Pituudet: 10 m tai 20 m (muut pituudet kysyttäessä)

Lisävarusteet
Varuste

Kuvaus

Pumppuaseman���������������
asennuskehikko

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, koottava asennuskehikko pumppuaseman asentamiseksi    työskentelykorkeuteen.

Pisaranerotin

Pisaranerotinkehikot ruostumatonta terästä ja niihin kiinnitettävät antibakteerikäsitellyt pisaranerotinmatot.
Epäsuotuisia ilman virtauksia tai suuria ilman nopeuksia
varten lisäksi ilmanohjaimet parantamaan etummaisen
pisaranerottimen toimintaa.

Toiminta- ja häiriöindikointi

Relekortti toimintatilan ja häiriöiden indikoinnin siirtämiseksi valvontaan: laite toimintavalmis, kostutus, huolto
ja häiriö.

Sähkönjohtavuusmittaus

Sähkönjohtavuusmittaus sisältäen mitta-anturin ja piirikortin. Mittaus valvoo veden sähkönjohtavuutta ja antaa
varoituksen alemman raja-arvon alituksesta. Ylemmän
raja-arvon ylittyessä pumppu pysähtyy, ja ohjausyksikkö
osoittaa häiriötä.

Huuhteluventtiili Y6

Korkeapaineputkiston automaattista huuhtelua varten.
Huuhteluventtiili asennetaan porrassäätöventtiilien
kanssa samaan blokiin.

e-LINKS FF2

Condair FF2-laitteistoon asennettava yhdyskortti laitteen kytkemiseksi valvonta-automaatioon. Valittavissa
kaksi protokollaa: BACnet/IP tai LonWorks
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5

Asennus

5.1

Tärkeitä asennukseen liittyviä ohjeita
Henkilöiden pätevyys
Asennuksen suorittaminen on annettava koulutetun ja tarvittavan pätevyyden omaavien
henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden tulee olla tutustuneita Condair FF2 korkeapainekostuttimen toimintaan ja laitteen kokoonpanoon.
Sähköasennustöitä saavat suorittaa vain tarvittavan pätevyyden ja koulutuksen omaavat
sähköasentajat. Sähkötöitä koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettava.
Turvallisuus
Ennen asennustöiden aloittamista on ilmastointilaitteisto kytkettävä pois käytöstä. On myös varmistettava, ettei ilmanvaihtokojetta voida epähuomiossa käynnistää Condair FF2 -kostutuslaitteiston
asentamisen aikana.
Pumppuaseman ja mahdollisten ”orja”-yksiköiden jännitteet saa kytkeä vasta kun kaikki asennustyöt
on saatu valmiiksi.
Yleistä
Condair FF2 -laitteiston osien sijoitukseen ja asennukseen liittyviä ohjeita tulee noudattaa ( kts.
kappaleet 5.2 ja 5.3).
Käyttäkää laitteiston komponenttien asennuksessa laitteistotoimitukseen sisältyneitä kiinnitystarvikkeita.   Mikäli toimitetut kiinnitystarvikkeet eivät jostakin syystä sovellu käytettäväksi, tulee
kiinnitykseen käyttää vastaavan lujuuden omaavia tarvikkeita. Ottakaa yhteyttä Condair-maahantuojaan pyytääksenne lisäohjeita.

5.2

Sumutusyksikön asennus

5.2.1

Sumutusyksikön sijoitukseen ja asennukseen liittyviä ohjeita
Laitteistokohtaiset mitat ja sumutusyksikön mittakuva kanava-asennukseen toimitetaan laitteiston
mukana.
Asennusohjeiden lisäksi on huomioitava asennukseen liittyen seuraavat ohjeet:
–

Täysin kalkkivapaa (RO- tai DI-vesi) on agressiivista! Condair FF2-laitteistoon tulee käyttää
kalkkivapaata vettä. Kaikkien veden kanssa kosketuksiin joutuvien komponenttien (kostutuskammio, kiinnitystarvikkeet, viemäröinti, jne.) tulee olla valmistettu korroosionkestävästä
teräksestä ( DIN 1.4301/ AISI 304) tai DI-veden kestävästä muovista.

–

Kostutuskammion tulee olla varustettu tarkastusikkunalla ja riittävän suurella huoltoluukulla
asennusta ja huoltoa/ylläpitoa varten.

–

Kostutuskammion tulee olla vesitiivis.

–

Mikäli kostutuskammion ympäristön lämpötila on alhainen, on kammio eristettävä kondensoitumisen  ehkäisemiseksi.

–

Tärkeää! Kanavassa on oltava ennen kostutusosaa ilmansuodatus, joka on vähintään
luokkaa F7 (EU7). Virtaavan ilman puhtaus on tärkeää hygienian kannalta.
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5.2.2

–

Kostutuskammiossa on oltava allas, joka varustetaan viemäriyhteellä pisaranerottimen
etu- ja jälkipuolelta. Huomioikaa, että poistuvan veden tulee päästä vapaasti virtaamaan
viemäriin. Veden poistot on syytä varustaa vesilukoin. Hygieniasyistä johtuen on veden
poisto kytkettävä rakennuksen viemäriverkkoon avoimen yhteen avulla.
Tärkeää! Vesilukon korkeus on riippuvainen kanavapaineesta. Asiakkaan om määritettävä
oikea asennus.

–

Minimietäisyys kostutuksen etupuolella sijaitsevaan lämmityspatteriin tulee olla 0,4 m, ja
lisäksi laitteiston mukana toimitettuja asennuksen mittakuvia on noudatettava.

–

Pisaranerottimen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tulee kostutuskammion ilmavirtauksen olla tasainen kammion koko poikkipinnan alalla. Tarvittaessa on kostutuskammion
etupuolelle asennettava ilmansuuntauspellitys tai reikälevy.

–

Kanavan sallittu ilmavirtausnopeus ennen kostutusta tulee olla alueella 0.5...4.0 m/s.

–

Äänenvaimenninosan etäisyyden Condair FF2-kostutusyksiköstä tulee olla vähintään 3 m.

Suutinyksikön asennus
1. Pystyprofiilien asennus: Merkitkää profiilien kiinnityspisteet kammion seinämiin ja poratkaa
ø3.3 mm kiinnitysreiät.
Tärkeää! Huomioikaa, että kammion molempiin seinämiin porattavien reikien tulee sijaita
kammiossa samalla kohdalla ja profiilit tulee kiinnittää pystysuoraan.
Kiinnittäkää pystyprofiilit kammion seiniin kiinnityslevyjen ja poraruuvien avulla. Varmistakaa
reikien tiiveys.
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2. Putkenpitimien asennus: Kiinnittäkää putkenpitimet pystyprofiileihin laitteiston mukana toimitettujen ruuvien ja vinoneliömuttereiden avulla (sijoitus korkeussuunnassa asennuskuvan mitan
mukaan).
Tärkeää! Asettakaa vastakkaiset putkenpitimet ehdottomasti samalle korkeudelle.

3. Suutinputkien asennus: Kiinnittäkää suutinputket putkenpitimiin käyttäen kuvan mukaisesti
kiinnityssankoja ruuveja ja aluslevyjä (numeroitujen suutinputkien sijoitus asennuskuvan mukaisesti). Suunnatkaa putkien puhallusaukot ilmavirtauksen myötäsuuntaan horisontaalisesti.
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4. Välituen asennus (vain kammioleveyksille >2m): Kiinnittäkää keskituki suutinputkiin kiinnityskorvakkeiden, ruuvien ja vinoneliömuttereiden avulla. Kiinnittäkää kulmakappaleet välitukeen.
Kiinnittäkää välituki kulmakappaleiden avulla kammion pohjaan ja kattoon poraamalla ø3.3 mm
reiät, ja ruuvaamalla itseporauvilla ruuveilla paikalleen. Varmistakaa reikien tiiveys.

5. Jakokappaleen asennus (vain jos järjestelmässä on enemmän kuin kolme suutinputkea):
Jakokappale kiinnitetään pystyprofiiliin ruuvien avulla (sijoitus asennuskuvan mukaisesti).
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6. Porrassäätöventtiilit: Porrassäätöventtiilien osakokonaisuus kiinnitetään suutinputkien suhteen
soveltuvaan kohtaan kammion ulkopuolelle itseporaavien ruuvien avulla.
Anschliessend Kanaldurchtritte ø32.5 mm bohren ja mit den mitgelieferten Gummitüllen innen
ja aussen verschliessen.

7. Korkeapaineletkujen kiinnitys porrassäätöventtiileihin: Kiinnittäkää korkeapaineletkut venttiiliblokiin kuvan mukaisesti liitoshelmien ja muttereiden avulla ja työntäkää letkut kanavaläpivientien
kautta kostutuskammioon.
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8. Korkeapaineletkujen liittäminen sumutusputkistoon: Liittäkää korkeapaineletkut asennuskuvan mukaisesti jakokappaleeseen ja suutinputkiin. Välttäkää letkujen taittumista (käyttäkää
tarvittaessa letkujen asennuksessa suojaputkea).

2/7
4/7

1/7
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5.3

Pumppuyksikön asennus

5.3.1 Pumppuyksikön sijoitukseen ja asennukseen liittyviä ohjeita
Huomioikaa seuraavat sijoitus- ja asennusohjeet:
–

Sijoittakaa pumppuasema siten, että:
–

etäisyys sumutusyksikköön jää mahdollisimman lyhyeksi.
Huomautus: Korkepaineletkuja toimitetaan 2m, 5m ja 10m vakiopituisina.

–

se on helposti avattavissa huoltoa ja käyttöä varten ja yksikön ympärillä on riittävästi tilaa
(sivuilla min.  0.5 m, edessä 0.8 m).

–

Pumppuasema on suunniteltu asennettavaksi sisätilaan eikä sitä saa asentaa ulos.

–

Pumppuasemaa ei saa asentaa räjähdysherkkiin tai pölyisiin tiloihin.

–

Asentakaa pumppuasema lattiakaivolla varustettuun tilaan. Mikäli tilassa ei ole lattiakaivoa,
on lattiaan asennettava vedentunnistin/vuotovahti, joka sulkee vesisyötön mahdollisessa pumpun
tai putkiston vuototapauksessa. Huomioikaa yksikön sijoituksessa myös se, ettei mahdollinen
vesivuoto pääse aiheuttamaan vahinkoja muille laitteille tai materiaalille.

–

Pumppuasema on suunniteltu kiinnitettäväksi tukevalle alustalle tai lisävarusteena saatavalle asennuskehikolle. Pumppuasema ja asennuskehikko on syytä kiinnittää lattiaan pulteilla
(varmistus siirtymisen tai kaatumisen estämiseksi).
Varoitus! Pumppuasemaä ei saa asentaa tärisevälle alustalle.
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Pumppuaseman mitat ja paino
Kaikki mitat  mm

404
83

904

602

662
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347,5

855

770

181,5

895

min. 500

min. 800

min. 500

Pumppuaseman paino:
Asennuskehikon paino:

max. 80 kg
n.  6 kg

38

248

376

538

5.3.2
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5.3.3

Pumppuaseman asennus
Kiinnittäkää pumppuasema (vasen kuva) tai asennuskehikko (oikea kuva) lattiaan haluttuun paikkaan.

855
347

,5

7.5

34

7,

5

0

12
32
7.5

32
0

12

7.5

32
7.5

32
0

12

34

7,

5

0

12
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5.3.4

Vesiliitännät
Orja

1...3

Y6

**

tä

Isän

Y3

Y3

Y4

Y4

Y5

Y5

M20x1.5

ø19 mm letkuliitin
tai G 1/2” sisäkierre

Ohjeita vesiasennuksiin
–

Syöttöveden huuhteluyhteen ja pumppuaseman pohjan tyhjennysyhteen letkut liitetään veden
poistoputkistoon ja letkujen liitännät varmistetaan soveltuvilla kiristimillä.

–

Korkeapainelinjan huuhteluventtiili Y6 (lisävaruste) liitetään isäntä-laitteen (yksittäinen laite)
porrassäätöventtiiliblokiin tai kauimmaisen orja-laitteen (useamman laitteen järjestelmä) venttiiliblokiin. Huuhteluventtiilin letku liitetään viemäröintiin ja varmistetaan kiristimellä.

–

Käyttäkää pumppuaseman ja venttiiliblokin sekä venttiilien ja sumutusputkistojen välillä vain
laitetoimituksen mukana tulleita korkeapaineletkuja. Muiden putkien tai letkujen käyttö voi johtaa
laitevikoihin, tai putket saattavat rikkoutua korkeassa paineessa.
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–

Tärkeää! Ennen laitteiston käynnistämistä on käytettävän puhdasveden kanssa kosketuksissa
olevia putkistoja huuhdeltava 10 minuutin ajan kalkkivapaalla vedellä. Poistakaa liitosyhteiden suojatulpat vasta letkujen kiinnittämisen yhteydessä.

–

Asentakaa korkeapaineletkut siten, ettei letkujen tai muiden rakenteiden välillä pääse syntymään
kuluttavaa hankautumista. Mikäli hankauskohtia kuitenkin syntyy, on ne suojattava laitetoimitukseen sisältyvällä muovisella spiraaliletkulla. Korkeapaineletkun päälle kierretään tarvittaviin
kohtiin sopivaan pituuteen leikattua spiraaliputkea.
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FF2 orjalaitteen ohjausyksikön asentaminen
VAROITUS!
Ohjausyksikön sisällä olevat elektroniset komponentit ovat herkkiä elektrostaattisille purkauksille.
Käyttäkää tarvittavia suojaustoimenpiteitä (ESD-suojaus) sähköasennusten aikana.

2.

236

mm

3.

306 mm

220 mm

5.4

280

1.

mm

yksityiskohta “B”

yksityiskohta “A”

1. Avatkaa läpinäkyvä kansi, irrottakaa kannen saranoiden lukitus (yksityiskohta “A”), ja poistakaa
kansi.
2. Avatkaa 6 ruuvia, irrottakaa kansi varovasti ja irrottakaa elektroniikasta kaksi johtoa.
3. Avatkaa laitekotelon pohjan 4 kiinnitysaukkoa (yksityiskohta “B”), ja kiinnittäkää ohjausyksikkö
ruuveilla seinään tai kammion kylkeen.
4. Kytkekää jännitesyöttö, ohjausviesti, jne. vastaavan sähkökytkentäkuvan (orjalaite) mukaisesti
(kts. kappale 5.5.2).
Tärkeää: Kaikki johdot kytketään ohjausyksikköön alapuolisten kaapelilävistysten kautta.
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5.5

Sähköasennukset

5.5.1

Sähkökytkentäkuva “isäntä” (yksittäislaite)
B2

Y

B1

B3

- +

X8

F5 F4

X3
+24V
Res1
Res2
Lev/Tp
P min.
+24V

GND
Out FC+

X2
GND
Input+
Input+

GND
Press

X1

B5
Enable
FC

Option
Conductivity

U V W

RS485 Master
Slave System

N
N
UV/Fan
Drain Valve
Inlet Valve

Y2
Y1

X5

X

F1

F3

6.3AT

630mAT

F2

X6

L1 L2 L3 N

X7

J

3 x 400V

X
H

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
F1
F2
F3
F4
F5
F6
H
J
JP3
K

Y4

Y6

K1
B7

U

Y3

Paineanturi 1...10V
Aktiivinen kosteussäädin tai kosteusanturi
Vesisyötön painekytkin
Sähkönjohtavuusmittauksen piirilevy (lisävaruste)
Sähkönjohtavuusanturi (lisävaruste)
Moottorin lämpösuojakytkin
Puhallinlukitus
Sulake 6.3A, hidas (ohjausyksikön jännitesyöttö)
Sulake 1A, hidas (rele 230V)
Sulake 630mA, nopea (porrasventtiilit)
Sulake 200mA, nopea (ohjaussignaali)
Sulake 200mA, nopea (24 VDC jännitesyöttö)
Syötön sulakkeet 10A, hidas (jännitesyöttö 3x400V)
Toiminta- ja häiriöindikointi
Johtosilta (huom! 230V, poistetaan mikäli B7 liitetään)
Kytkentäjumppi, kytkettävä kun orjalaite liitetään
Pääkontaktori

Unit On

5

N
Pump
N
HighP

Y5

5
3
1

Steam

2

X9

N
Stage 3
Stage 2
Stage 1

Service

S1

4

Front Panel

1AT

L1 L2 L3

T6

K

Error

P
N
P1

L1
N
SC1
SC2
PT1
PT2

L1 N L1 N

T1T2
GND +

T5

JP3

1

B7

B4 Drive Enable
B2 +24V
B5 Run forward

V

B4

200mAF

X10

φ

X4

24V
5V

X11

B6

M
3~

Q
F6
L1 L2 L3 N PE

K1
M
Q
S1
U
V
X
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

Ulkoinen lukituspiiri (rajoitushygrostaatti, virtausvahti,
puhallinlukitus, jne.)
Pumpun moottori
Ulkoinen huoltokytkin (min.avautusmisväli 3mm) tai
pistokeliitäntä
Käyttökytkin
Pumpun moottorin taajuusmuuttaja
Pumpun moottorin tuuletin
Bus-liitäntä isäntä-orja -järjestelmissä
Syöttöventtiili
Vesisyötön huuhteluventtiili
Porrassäätöventtiili 1/7
Porrassäätöventtiili 2/7
Porrassäätöventtiili 4/7
Huuhteluventtiili (lisävaruste)
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Orja -yksikön kytkentäkuva
B2

Y

- +
X8

F5 F4

Enable
FC

+24V
Res1
Res2
Lev/Tp
P min.
+24V

GND
Out FC+

X2
GND
Input+
Input+

GND
Press

X1

24V
5V

200mAF

RS485 Master
Slave System

N
N
UV/Fan
Drain Valve
Inlet Valve

JP3

F3

6.3AT

L1
N
SC1
SC2
PT1
PT2

630mAT

F2

1AT
4

2

5

X9

J

Y6
X7

K1
B7

Q

from Master

F6

H
L1 N PE
230 V

B2
B7
F1
F2
F3
F4
F5
F6
H
J
JP3

Y3

Unit On

S1

1

Y4

Steam

X10

X6

Y5

Service

X11

N
Pump
N
HighP

5
3
1

Error

L1 N L1 N

N
Stage 3
Stage 2
Stage 1

X

F1
P
N
P1

5.5.2

Aktiivinen kosteussäädin tai kosteusanturi
Puhallinlukitus
Sulake 6.3A, hidas (ohjausyksikön jännitesyöttö)
Sulake 1A, hidas (rele 230V)
Sulake 630mA, nopea (porrasventtiilit)
Sulake 200mA, nopea (ohjaussignaali)
Sulake 200mA, nopea (24 VDC jännitesyöttö)
Syötön sulakkeet 6A, hidas (jännitesyöttö 230V)
Toiminta- ja häiriöindikointi
Johtosilta (huom! 230V poistetaan mikäli B7 liitetään)
Kytkentäjumppi, kytkettävä viimeiseen orjalaitteeseen

X

to next Slave

K1 Ulkoinen lukituspiiri (rajoitushygrostaatti, virtausvahti,
puhallinlukitus, jne.)
Q Ulkoinen huoltokytkin (min.avautusmisväli 3mm) tai
pistokeliitäntä
S1 Käyttökytkin
X Bus-liitäntä isäntä-orja -järjestelmissä
Y3 Porrassäätöventtiili 1/7
Y4 Porrassäätöventtiili 2/7
Y5 Porrassäätöventtiili 4/7
Y6 Huuhteluventtiili (lisävaruste)
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5.5.3

Ohjeet sähköasennuksiin
–

Sähkökytkennät tehdään kappaleiden 5.5.1 ja 5.5.2 mukaisesti ja noudattaen paikallisia määräyksiä. Noudattakaa kaikkia sähkökytkentäkuvien ohjeita.

–

Kaikki kaapelit ja johdot kytketään kaapeliläpivientien kautta.

–

Huomioikaa johtojen asennuksessa, etteivät ne hankaudu teräviin kulmiin.

–

Varmistakaa, että jännitesyötöt vastaavat sähkökytkentäkuvan jännitemerkintöjä.

Condair FF2 sähköasennukset:
Asennus
Jännitesyöttö

Isäntä: 380...400V/3N~/50-60Hz
Orja: 230V/1N~/50-60Hz

Isäntä

Orja

x

x

x

x

x

x

Connection of power supply to terminals L1, L2, L3, N and PE (Master) or L1,
N and PE (Slave) respectively, according to the corresponding wiring diagram.
The service switch Q (disconnects all 3 wires with a minimum contact clearance
of 3 mm) and the fuses F6 (max. 10 A, slow-blow) are mandatory. Cable section
according to the applicable local regulations.
Varoitus!
Before connecting make sure the local mains voltage and frequency meet the
values stated on the rating plate of the pump station/Slave control unit.
Porrasventtiilit (Y3, Y4 ja Y5)
Porrasventtiilien Y3, Y4 ja Y5 johdot kytketään kuvan mukaisesti liittimeen X6
Huomautus: Johtimien numerointi on esitetty kytkentäkuvassa. Lisäksi johtoon
on merkitty venttiilien tunnukset (Y3 ... Y5).
Tärkeää: käyttäkää vain mukana toimitettua johtoa!
Ulkoinen säädin B1 tai anturi B2
Kytkekää ulkoisen säätimen tai anturin johto riviliittimeen X2.
Kts. mahdolliset säädinviestialueet kappaleessa 10.1.
Ulkoinen lukituspiiri (K1)
Mahdollisten ulkoisen lukituspiirin potentiaalivapaiden kontaktien (sarjassa
rajoitushygrostaatti, virtausvahti, käyntilupa, jne.) johto kytketään riviliittimiin
SC1 ja SC2.
Tärkeää! Mikäli ulkoista lukituspiiriä ei kytketä, tulee liittimiin SC1 ja SC2 kytkeä
johtosilta (J).
CAUTION!
Do not connect any external voltage to terminals SC1 and SC2�.
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Asennus
Käyttö- ja häiriötilan etäsiirtoreleet (lisävaruste)

Isäntä

Orja

x

x

x

x

x

x

Käyttö- ja häiriötilasta on saatavana neljä potentiaalivapaata relekontaktia:
– “Häiriö”:
Rele aktivoituu häiriötilassa.
– “Kostutus”:
Rele aktivoituu laitteen sumuttaessa.
– “Huolto”:
Rele aktivoituu huollon käyttötuntilaskurin ohjaamana.
– “Käytössä”:
Rele aktivoituu kun laitteisto kytketään päälle käyttökytkimestä.
Maks. kuorma 250V/5A.
Käytettäessä kytkentöihin releitä tai pienkontaktoreita on huolehdittava tarvittavasta häiriösuojauksesta.
Korkeapainepuolen huuhteluventtiilin Y6 kytkentä (lisävaruste)
Kytkekää huuhteluventtiili Y6 mukana toimitetulla johdolla kytkentäkuvan mukaisesti riviliittimen X7 liittimiin N ja High P.
Isäntä-orja liitännät
Isäntä-laite ja orja(t) liitetään toisiinsa kytkentäkuvien mukaisesti tarvikkeena
toimitettavalla RJ45-kaapelilla.
Lisäksi on isäntälaitteen ja viimeisen orjalaitteen ohjauskorttien jumppinastat JP3 kytkettävä.
Huomautus: RS485 Modbus ja e-LINKS FF2 - liitäntöjä varten on saatavana erilliset tekniset aineistot.
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6

Käyttöönotto
Laitteiston ensimmäisen käyttöönoton suorittaa Condair-maahantuojan huoltoteknikko oheisen
tarkastuslistan mukaisesti. Tarkastuslistan kohdat täytetään ja käyttöönottaja kuittaa tarkastuksen
suoritetuksi.

6.1

Condair FF2 käyttöönoton tarkastuslista
Edustaja: _______________________________

Henkilö: _______________________________

Paikka: ________________________________

Pvm: _________________________________

Pumppu:_ ______________________________

Valm.nro:______________________________

Suutintyyppi:_ ___________________________

Kostutusteho:___________________________

Säätöviesti:_ ____________________________

Ohjelma-Versio:_________________________

1. Silmämääräinen tarkastus
Letkujen asennus siisti ja letkut suojattu spiraaliputkella tarvittavin kohdin?
Pumppuaseman ja magneettiventtiilien välinen korkeapaineletku liitetty
Kammioon menevien letkujen liitokset
Liitäntä Y3 sumutusportaalle 1/7
Liitäntä Y4 sumutusportaalle 2/7
Liitäntä Y5 sumutusportaalle 4/7

2. Ohjaus/Asetukset
Onko “isäntä”- ja “orja”-laitteen (mikäli toimitettu) sähkösyötöt ja liitännät suoritettu kytkentäkuvien mukaisesti? Erityisesti on huomioitava:
– Onko porrasventtiilien johdotus oikein?
– Säätöviesti oikein kytketty?
– Lukituspiiri (isäntä ja orjat) oikein kytketty (jännite 230V) tai lukituspiiriin kytketty johtosilta J?
– Syöttöjännite oikein kytketty ja varustettu huoltokytkimin /oikein sulakkein?
Isäntä-orja -laitteistoissa isäntä-laitteen ja viimeisen orja-laitteen jumppinastoissa JP3 
kytkettynä päätevastus?
Ovatko isäntä- ja orjalaitteiden ohjauksen asetukset oikein (kytkekää laitteet päälle ja
tarkastakaa näytön merkinnät)?  Huomioikaa erityisesti:
– Säätöviestin asetukset oikein (sisäinen säädin poissa käytöstä kun käytetään ulkoista
säädinviestiä)?
– Orjalaitteiden lukumäärä oikein aseteltu isäntälaitteen ohjauksessa?
– Tehonrajoituksen asetukset oikein?
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3. Pumppuasema
Pumpun öljymäärän tarkastus
Puhdasvesisyötön huuhtelu 5...10 min. --> liitäntä
Korkeapaineputkiston huuhtelu 5...10 min.
Tilassa lattiakaivo?
Huuhtelu- ja kotelon tyhjennysletku liitetty ja varustettu kiristimin?
Syötettävän veden paine 2...10 bar?
Sulkuventtiili auki?
Pumpun kaikki liitännät tiiviit?

4. Sumutusyksikkö
Suutinputket tiiviit?
Kammion viemäröinti olemassa ja varustettu vesilukolla? Vesilukko vastaa kanavapainetta?
Suuttimien sumutuskulma (min. 50°, optimi 70°)
Laitimmaisten suuttimien etäisyys kammion seinistä oikea (seinissä ei pisaran muodostumista)?
Porras 1/7
Porras 2/7
Porras 3/7
Porras 4/7
Porras 5/7
Porras 6/7
Porras 7/7

5. Pisaranerotin
Pisaranerotin oikein asennettu valmistajan ohjeiden mukaan?
Veden poisto pisaranerottimen jälkeen olemassa ja liitetty viemäriin���������������������
? Vastaako vesilukko
kanavan painetta?
Ei havaittavissa pisarointia käytettäessä puhallinta ja kostutusta täydellä teholla?

Muistiinpanoja: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pvm: __________________________________

Allekirjoitus: _________________________
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7

Käyttö

7.1

Näyttö ja käyttöpainikkeet
Näyttö- ja käyttöyksikkö
Toiminto:
Condair FF2 -ohjausyksikön asettelut
Käyttötietojen näyttö
Huoltolaskurin kuittaus.
punainen LED “häiriö”
Toiminto:

LED palaa laitteen ollessa häiriötilassa. Laitteisto ei ole toiminnassa. Häiriön syy on luettavissa näyttöpaneelista (kts. kappale 9).
LED vilkkuu tilapäisen häiriön merkiksi (varoitus). Laitteisto on toiminnassa.
LED vilkkuu vihreän LED:in kanssa vuoroin
mikäli ulkoinen lukituspiiri on katkaissut käyntiluvan. Käyntiluvan palattua ledien vilkkuminen
loppuu ja laitteisto toimii jälleen normaalisti.

keltainen LED “huolto”
Toiminto:

LED palaa huoltotarpeen osoituksena.

vihreä LED “kostutus”
Toiminto:

LED palaa laitteiston kostuttaessa.
LED vilkkuu punaisen LED:in kanssa vuoroin
mikäli ulkoinen lukituspiiri on katkaissut käyntiluvan. Käyntiluvan palattua ledien vilkkuminen
loppuu ja laitteisto toimii jälleen normaalisti.

Huuhtelupainike
Toiminto:
Syöttövesilinjan manuaalinen huuhtelu. Painikkeen painamisen jälkeen näyttöön tulee
ilmoitus manuaalisen huuhtelun käynnistymisestä.
Laitekytkin
Toiminto:
Laitteen kytkeminen päälle/pois. Merkkivalo
palaa laitteen ollessa kytkettynä käyttöön.
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7.2

Käynnistys
Tärkeää!  Seuraavassa esitetetyn käyttöönoton edellytyksenä on, että laitteiston asennus on oikein
suoritettu, ja laitteiston ensimmäinen käynnistys on suoritettu asianmukaisesti maahantuojan
koulutetun henkilön toimesta.
Ottaaksenne Condair FF2-laitteiston käyttöön, toimikaa seuraavasti:
1. Tarkastakaa laitteiston osat ja asennukseen liittyvät komponentit.
VAROITUS!
Vahingoittunutta laitteistoa, tai laitteistoa, jonka jokin asennukseen liittyvä osa on viallinen, ei
saa käynnistää.
2. Avatkaa puhdasvesisyötön sulkuhana.
3. Kytkekää laitteiston syöttöjännitteet huoltokytkimestä päälle.
4. Painakaa pumppuaseman ja mahdollisten orja-yksiköiden käyttökytkimet On-asentoon.
Ohjausyksikkö suorittaa järjestelmän testauksen ja syöttövesiputkiston
läpihuuhtelun. Kaikki LED-merkkivalot syttyvät ja laitteen näytössä on
oheinen ilmoitus.

FF2

STARTUP:
INIT MODUL

Mikäli järjestelmän testauksen aikana laitteisto havaitsee häiriön, tulee
näyttöön vastaava häiriöilmoitus.
FF2

Standby
05.01.2009 12.00.00
Menu

FF2

Demand

Set

:100%

05.01.2009 12.00.00
Menu

Set

Järjestelmän testauksen jälkeen Condair FF2-laitteisto käynnistyy normaaliin käyttötilaan ja näytössä on   peruskäyttötilan oheinen teksti
(näyttövalikon ensimmäinen sivu).
Huomautus: Näytön teksti-ilmoitus riippuu laitteiston asetteluista ja kulloisestakin toimintatilasta, ja siksi näyttö voi poiketa oheisesta ilmoituksesta.
Syöttöventtiili avautuu ja korkeapaineapumppu käynnistyy laitteiston
saadessa säätimeltä kostutuspyynnön. Porrassäätöventtiili(t) avautuvat
pumpun tuottaessa tarvittavan työpaineen, ja tarvittava vesimäärä sumutetaan suuttimista kostutuskammiossa.
Huomautus: Mikäli säädöltä ei ole tullut kostutuspyyntöä viimeisen tunnin
kuluessa edellisestä huuhtelusta, käynnistyy pumppu vasta uuden huuhtelujakson päätyttyä.

Huomautus: Condair FF2-laitteen ohjausyksikön yksityiskohtaiset ohjeet on esitetty erillisessä dokumentaatiossa.
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7.3

Toiminnanaikaiset tarkastukset
Laitteiston käytön aikana on syytä tarkastaa viikoittain koko laitteiston osalta seuraavat seikat:
•

Mahdolliset vuodot koko kostutusjärjestelmän osalta.

•

Sumutusyksikön ja muiden järjestelmän komponenttien kiinnitykset ja mahdolliset vauriot.

•

Sähköasennusten kunto.

•

Näyttö- ja käyttöpaneelin mahdolliset varoitus- tai häiriöilmoitukset.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan laitteiston ongelmia (esim. vuotoja, häiriönäyttöjä) tai vahingoittuneita osia, on  Condair FF2 -laitteisto kytkettävä pois käytöstä kappaleen 7.4 mukaisesti. Pyytäkää
maahantuojan koulutettu
huoltoteknikko paikalle selvittämään häiriö ja suorittamaan tarvittavat korjaukset.

7.4

Käytöstä poistaminen
Tärkeää! Hygieniasyistä johtuen on Condair FF2-laitteisto syytä pitää käytössä ympärivuotisesti,
myös sellaisena vuodenaikana, jolloin kostutusta ei tarvita. Syöttövesiputkiston huuhtelu suoritetaan laitteiston ollessa päällekytkettynä määräväliajoin ja näin estetään putkistossa seisovan veden
pilaantuminen.
Suorittakaa seuraavat toimet poistaaksenne Condair FF2-laitteiston käytöstä esim. huoltotöiden
ajaksi:
1. Kytkekää laitteet (isännät ja mahd. orjat) pois päältä käyttökytkimestä.
2. Sulkekaa käänteisosmoosilaitteistolta lähtevä vesisyöttö ja huuhdelkaa vesisyöttöputkisto.
3. Sulkekaa puhdasvesisyötön sulkuhana ja varmistakaa, ettei sitä epähuomiossa avata huollon aikana.
4. Kytkekää pumppuasema uudelleen päälle käyttökytkimestä ja odottakaa, että automaattinen
paineenpoisto toimii (n. 1 min). Kytkekää pumppuasema sen jälkeen uudestaan pois päältä.
5. Kääntäkää pumppuaseman ja orjalaitteiden ohjausyksiköiden syöttöjännitteiden huoltokytkimet
auki, ja varmistakaa ettei niitä epähuomiossa saateta jännitteisiksi huollon aikana.
6. Huomioikaa hygienia! Antakaa ilmastointijärjestelmän puhaltimen käydä kunnes kostutuskammio on ehtinyt kuivua.
7. Kytkekää ilmastointilaitteisto pois päältä (kts. iv-järjestelmän ohjeet) mikäli huoltotöitä on suoritettava kostutuskammiossa tai kanavistossa.
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8

Huolto ja komponenttien vaihto

8.1

Tärkeitä ohjeita huoltoon
Huoltohenkilöiden pätevyys
Huoltotöitä saavat suorittaa vain koulutetut ja laitteiston hyvin tuntevat ammattihenkilöt.  
Sähköisten komponenttien ja sähköasennusten huoltoja saavat suorittaa vain laitteiston hyvin tuntevat
ja tarvittavat tiedot omaavat sähköasentajat tai -teknikot.
Henkilöiden pätevyyden toteaminen on laitteiston käyttäjän/omistajan vastuulla.
Yleistä
Huoltotöitä koskevia ohjeita ja määräyksiä tulee ehdottomasti noudattaa.
Laitteistolle saa suorittaa vain tässä aineistossa esitettyjä huoltotoimenpiteitä.
Käyttäkää Condair-alkuperäisosia suorittaessanne laitteiston korjauksia tai komponenttien vaihtoja.
Turvallisuus
Ennen huoltotöiden aloittamista on Condair FF2 -laitteisto kytkettävä pois toiminnasta kappaleen
7.4 ohjeiden mukaisesti, ja on varmistettava, ettei laitteistoa voida kytkeä käyttöön huoltotöiden
suorittamisen aikana.
Puhdistakaa laitteisto tämän kappaleen ohjeiden mukaisesti määräväliajoin.
VAROITUS!
Huoltamaton kostutuslaitteisto voi aiheuttaa vaaraa terveydelle. Tästä syystä on annettuja huoltovälejä noudatettava ja huollot tulee tehdä ohjeiden mukaan.
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8.2

Huoltovälit
Condair FF2 -laitteiston turvallisen, hygienisen ja taloudellisen käytön kannnalta on tärkeää, että
huolto suoritetaan määräajoin. Tämän vuoksi on laitteiston ohjaukseen liitetty huoltolaskuri.
WARNING
W20

Oil change

Demand
Menu

:100%

INFO

Kun huoltolaskuri havaitsee määrätyn käyttöajan kuluneen edellisestä huollosta, tulee näyttöön automaattisesti ilmoitus huoltotarpeesta, esim. korkeapainepumpun öljynvaihto.
Huoltotoimenpiteiden lista on esitetty kappaleessa 8.3.

Tärkeää: Ensimmäisen huollon jakso on 50 tuntia käyttöönotosta, ja huoltolaskuri asettuu
automaattisesti sen jälkeen 2000 tunnin asetukselle.

8.3

Huoltotoimenpiteet
Laitteisto-osa

Suoritettava toimenpide

Pumppuasema

Tarkista vesisuodatin ja vaihda tarvittaessa uusi patruuna.
Tyhjentäkää pumpusta voiteluöljy avaamalla öljytulppa (kiintoavain
16mm). Tyhjennyksen jälkeen sulkekaa tulppa, avatkaa täytön korkki
ja täyttäkää pumpun öljytila uudella öljyllä (moniasteöljy HD-SAE
30 / 15 W40)�����������������������������������������������������
(kts. kappale 8.6)����������������������������������
. Täyttömäärä näkölasin punaiseen
pisteeseen asti.
Mikäli näkölasissa näkyvä öljy näyttää samealta (vettä öljyn seassa), on pumpun keraamimäntien tiivisteet uusittava (kts. kappale
8.5.2).
Tarkista pumpun ja asennuste tiiviys. Kutsu huoltoteknikko korjaamaan / vaihtamaan mahdolliset vioittuneet osat.
Tarkista johdot ja niiden liitokset. Vioittuneet johdot /osat saa korjata
vain tarvittavat luvat omaava sähköteknikko.

Sumutusyksikkö

Tarkista kannakerakenteiden kiinnityksen kireys. Kiristä löystyneet
ruuvit.
Aseta kostutuksen pyynti  100 %, ja tarkista suuttimien sumutuksen
laatu (sumutuksen kulman tulee olla: optimaalinen 70°, 50° vielä riittävä). Aseta asetusarvo tarkastuksen jälkeen normaaliin arvoonsa.
Irrota suuttimet tarvittaessa (kappale 8.5.1) ja puhdista suuttimet
ultraäänipesurissa. Vaihda vialliset suuttimet.
Tarkista letkujen, putkien ja liitosten tiiviys. Kiristä vuotavat osat tai
korvaa uusilla.
Tarkista suuttimien kireys. Kiristä tarvittaessa kohtuudella 13mm
kiintoavaimella (momentti: n. 4 Nm).
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Laitteisto-osa

Suoritettava toimenpide

Kostutuskammio/
vesiallas

Tarkista vesialtaan veden määrä pisaranerottimen takaa. Mikäli pisaranerottimen takana on vettä, tarkista viemäröinnin toimivuus.
Huomautus: Pienet vesimäärät ja pisarat vesialtaassa ja pisaranerottimen takana ovat normaali ilmiö.
Puhdista vesiallas ja kostutuskammio tarvittaessa puhdistus- ja desinfiointiaineella. Huuhtele kammio puhdasvedellä ja anna kuivua.

8.4

Pisaranerotin

Kts. pisaranerottimen ohje.

Huoltokirja

Tee huoltokirjaan merkinnät huollon jälkeen.

Huoltoilmoituksen kuittaus
Kostuttimen huollon suorittamisen jälkeen on huoltoilmoitus (keltainen LED palaa) kuitattava.
Huomautus: Mikäli huoltoilmoitusta ei kuitata 168 tunnin kuluessa, laitteisto ilmoittaa häiriöstä.
Ohjelman huoltovalikon valinta:
Polku: Main menu > User > Password entry: 8808 > Maintenance

Wartung
Pump station:Set

Esc

Set

Pump station
Oil Change :Set

Esc

Valitkaa “Pump station.” ja painakaa <Set> .

Valitkaa “Oil change” ja painakaa <Set>.
Set

Oil Change
are you sure?

No

Yes

Resetoinnnin kysymys tulee näyttöön. Painakaa <Yes> kuitataksenne huoltolaskurin ja huoltotarpeen näytön.
Huomautus:  Painamalla <No> voidaan kuittaustoiminto perua.
Painakaa <Esc> palauttaaksenne laitteen näytön normaaliin näyttötilaan.
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8.5

Eri komponenttien irrotus ja uudelleenkiinnitys

8.5.1

Suuttimien irrotus ja kiinnitys
1. Ennen huoltotöiden aloittamista on Condair FF2
-laitteisto kytkettävä pois toiminnasta kappaleen 7.4 ohjeiden mukaisesti, ja on varmistettava, ettei laitteistoa
voida kytkeä käyttöön huoltotöiden suorittamisen
aikana.
2. Irrota suuttimet kiintoavaimella (13 mm).
3. Tarkista suuttimien o-renkaat, vaihda tarvittaessa.
4. Kierrä uudet tai puhdistetut suuttimet paikoilleen ja
kiristä avaimella (vääntömomentti: 4 Nm).

8.5.2

Pumpun männän tiivisteiden vaihto
Pumpun männän tiivisteiden vaihto-ohje toimitetaan pumpun varaosasarjan mukana.
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8.6

Mäntäpumpun öljynvaihto
VAROITUS!
Huomioikaa öljynvaihdon yhteydessä paikalliset ympäristömääräykset ja huolehtikaa öljyn oikeasta
käsittelystä. Toimittakaa öljy osoitettuun keräyspisteeseen!

1. Ennen huoltotöiden aloittamista on Condair FF2 -laitteisto kytkettävä pois toiminnasta kappaleen 7.4 ohjeiden mukaisesti, ja on varmistettava, ettei laitteistoa voida kytkeä käyttöön
huoltotöiden suorittamisen aikana.
2. Avaa öljytulppa (pumpun alla tai takana) kiintoavaimella ja valuta öljy keräysaltaaseen/astiaan.
Huomautus: Mikäli öljy on sameaa (öljyn seassa on vettä), on pumpun keraamimäntien tiivisteet
vaihdettava. (kts. kappale 7.5.2).
3. Sulje öljytulppa ja kiristä kiintoavaimella.
4. Poista öljynkeräysallas varovasti ja kaada öljy suljettavaan astiaan. Toimita käytetty öljy määräysten mukaiseen keräyspisteeseen.
5. Puhdista öljynkeräysallas ja aseta se takaisin pumpun alle.
6. Avaa pumpun öljytäytön korkki (kelt.) ja täytä pumpun öljytila moottoriöljyllä HD-SAE 30 tai
moniasteöljyllä 15 W40 näkölasin puolivälissä näkyvän punaisen pisteen tasoon asti (n. 0.4 l ...
1.0 l pumpun koosta riippuen).
7. Sulje öljytäytön korkki.
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9

Häiriöiden poisto

9.1

Tärkeitä ohjeita häiriöiden poistamiseen
Henkilöiden pätevyys
Häiriöiden poistaminen ja korjaaminen tulee antaa koulutettujen henkilöiden tehtäväksi. Sähköisten
häiriöiden ja sähköasennusten korjaaminen on annettava tarvittavat luvat omaavan henkilön
(sähköasentaja) tehtäväksi.
Korkeapainepumpun korjaukset tulee antaa koulutetun henkilön tai Condair-maahantuojan
edustajan tehtäväksi.
Turvallisuus
Häiriöiden poistamiseksi on Condair FF2 -laitteisto kytkettävä pois toiminnasta kappaleen 7.4
ohjeiden mukaisesti, ja on varmistettava, ettei laitteistoa voida kytkeä käyttöön huoltotöiden
suorittamisen aikana.
Varmistakaa pumppuaseman/ohjausyksikön syöttöjännitteen katkaiseminen (mittaamalla
jännitekoestimella) ja sulkekaa vesisyötön sulkuhana.

9.2

Häiriöt, joista on häiriöilmoitus
Toimintahäiriöt ilmaistaan varoitusilmoituksella (toiminta jatkuu, punainen LED vilkkuu) tai vikailmoituksella (toiminta katkaistu, punainen LED palaa) pumppuaseman tai orjalaitteen ohjausyksikön
näytöllä.
Tarkemmat ohjeet ja tiedot on esitetty ohjausyksikön erillisessä aineistossa.

9.3

Häiriöilmoituksen kuittaaminen
Häiriöilmoituksen (punainen LED palaa) kuittaamiseksi:
Pumppuaseman ja/tai orjalaitteen ohjausyksikön jännite katkaistaan 5 sekunnin ajaksi ja sen
jälkeen laite kytketään uudelleen päälle.
Huomautus: Mikäli häiriön aiheuttanutta syytä ei korjata, tulee häiriöilmoitus uudestaan näkyviin
jonkin ajan kuluttua.
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9.4

Häiriöt, joista ei laitteiston häiriöilmoitusta
Seuraavassa listassa on esitetty mahdollisia häiriöitä, joita voi esiintyä ilman, että laitteen ohjausyksikössä näkyy häiriöilmoitusta. Taulukossa on esitetty myös mahdolliset syyt ja toimenpiteet.
Häiriö

Syy

Toimenpide

Vettä kanavistossa kostutuskammion jälkeisellä
osalla

Pisaranerotin vioittunut.

Tarkista pisaranerotin/ korjaa
tarvittaessa.

Liian suuri ilman virtausnopeus (>4 m/s) kammiossa.

Alenna virtausnopeutta  
(<4 m/s).

Suuttimet sijoitettu väärin tai
liitetty väärin porrasventtiileihin.

Tarkista suuttimien sijoitus ja
putkitus. Korjaa sijoitusta ja
putkitusta tarvittaessa.

Condair FF2 kostuttaa jatku- Kosteuden asetusarvo säätivasti
mellä liian korkea.
Mitattu kosteus alhainen.

Muuta asetusarvoa.
Odota.

Sisäinen säädintoiminto akti- Muuta säätöasetus ulkoiselle
voitu, vaikka käytössä ulkoinen säädölle.
säätö.
Täyttä kostutustehoa ei
saavuteta.

Laitteisto väärin mitoitettu
(liian alhainen tuotto).

Ota yhteys Condair- maahantuojaan.

Magneettiventtiili(t) Y3, Y4 tai   Tarkista venttiilien toiminta
Y5 viallinen.
nostamalla asetusarvoa.
Tärkeää! Muuta asetusarvo
ennalleen kokeilun jälkeen.

Ohjausyksikkö on kytketty
päälle. Ohjauksen näyttö ei
näytä mitään.

Kosteuden säätö vaihtelee
voimakkaasti

Yksittäiset suuttimet tukossa.

Irrota suuttimet (kappale 8.5.1)
puhdista tai vaihda.

Suutinputkien syöttöletkut
vuotavat tai rikki.

Tarkasta putket ja liitokset,
korjaa tai vaihda uudet.

Syöttöjännitteen huoltokytkin
auki.

Käännä huoltokytkin päälle.

Syöttöjännitteen sulake F6
katkaissut jännitteen.

Anna sähkömiehen tarkastaa
sulakkeet ja korjata tilanne.

Ohjausyksikön sulake F1
palanut.

Vaihda ohjausyksikön sulake
F1 (kts. kappale 9.5).

Näyttö- tai ohjausyksikkö
viallinen.

Kutsu Condair -huoltoteknikko
vaihtamaan viallinen osa.

Porrassäätöventtiilit Y3, Y4 ja
Y5 kytketty väärin tai venttiileiltä lähtevät letkut kytketty
väärin.

Have an electrician connect
spray valves Y3, Y4 and Y5
correctly (see wiring diagram).
Check piping of spraying circuits
and rectify, as required
Tarkasta venttiilien kytkennät
ja korjaa tarvittaessa.
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Häiriö

Syy

Toimenpide

Kostutustoiminnon aikana
vettä valuu viemäröintiin
pumppuasemasta vaikka
huuhtelutoiminto ei ole
aktivoitu.

Puhdasvesisyötön huuhteluventtiili Y2 likainen tai viallinen.

Tarkista venttiili��������������
Y2, puhdista
tai vaihda.

Varoventtiili (syöttövesi tai
korkeapaine) väärin aseteltu,
likaantunut tai viallinen.

Tarkasta asetukset (syöttöpaine 8 bar, korkeapaine
100 bar), korjaa asetukset tai
vaihda uudet.
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9.5

Ohjausyksikön sulakkeiden vaihto
VAARA!
Sähköiskun vaara! Pumppuaseman kannen ollessa avattuna ovat jännitteiset komponentit
suojaamattomina. Jännitteisen liittimen/komponentin koskettaminen on vaarallista ja se voi
aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
Tämän vuoksi:  Ennen pumppuaseman tai ohjausyksikön kannen avaamista on jännitesyötöt katkaistava, ja varmistettava, ettei jännitettä kytketä epähuomiossa uudelleen päälle.
HUOMIO!
Pumppuaseman ja ohjausyksikön elektroniset laitteet ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna ja ennen töiden aloittamista on näiden komponenttien suojaus
(ESD-suojaus) varmistettava asianmukaisin toimenpitein.
Sulakkeiden vaihdot saa suorittaa vain luvat omaava sähköasentaja.

Isäntä

Orja

F5

F5
F4

F4

F1
F1

F3

F2
F3
F2

Sulakkeiden sijainti
Merkintä

Tyyppi

Kohde

F1

6.3 A, hidas

Ohjausyksikön syöttöjännite

F2

1 A, hidas

Rele 230 V

F3

630 mA, hidas

Porrassäätöventtiilit

F4

200 mA, nopea

Analogisignaalin sisääntulo

F5

200 mA, nopea

24 VDC syöttö
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10

Tekniset tiedot

10.1

Tekniset tiedot/ympäristöolosuhteet
Kostutinyksikkö
Rakennepituus

min 1.3 m

Tarvittava suodatuksen taso ennen kostutusta

min. F7

Tuloilman maks. lämpötila ennen kostutusta

50 °C

Ilmannopeus, käyttöalueella

0.5 ... 4.0 m/s

Painehäviö kanavaosalla

n. 75 Pa / 2.3 m/s

Suuttimen tuotto (80 bar sumutuspaineella)

5 kg/h

Tehokas kostutusetäisyys

0.8...1.3 m

Kostutuksen tuotto

35....1080 kg/h

Pumppuasema (ohjausyksikkö ja korkeapainepumppu)
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

904 x 662 x 404 mm

Paino

max. 80 kg

Jännitesyöttö

380...400V/3N~/50...60Hz

Korkeapainepumpun liitäntäteho

1.5 kW

Pumpun moottorin virrankulutus

1.7...4.3 A / 4.4...6.9 A

Ohjauksen liitäntäteho

60 VA

Korkeapainepumpun työpaine (vakio)

80 bar

Korkepainepumpun öljymäärä
(riippuu pumpun koosta)

ca. 0.4 l ... 1.0 l

/ 4.0 kW

Sallittu syöttöveden lämpötila
Sallittu syöttöveden paine (virtauspaine)

2...10 bar  (3 bar)

Sallittu syöttöveden sähkönjohtavuus RO-laitteiston jälkeen

3 ... 15 µS/cm
ei lisäaineita, maks. 100 KBE/ml

Säätöviestit

0...10 VDC, 2...10 VDC
0...5 VDC, 1...5 VDC, 0...16 VDC,
3,2...16 VDC, 0...20 mA, 4...20 mA

Säätötarkkuus

±4 %Rh asti

Vesisyötön liitäntä

19 mm letkuliitin tai
G 1/2” sisäkierre

Huuhteluletkun liitin

19 mm letkuliitin
tai G 1/2” sisäkierre

Pohjan vuotoyhteen liitin

19 mm letkuliitin
tai G 1/2” sisäkierre

Korkeapaineletkun liitin

M20x1.5 (ulkokierre)

Ympäristön lämpötila

5 ... 35 °C

Ympäristön kosteus

maks. 75 %Rh, ei kondensoiva

Sertifikaatit

CE-merkintä

Suojausluokka Pumppu-/ohjauskeskus

IP31
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10.2

Valmistajan vakuutus
We declare under our sole responsibility that the pump station used in the adiabatic high-pressure
humidifier Condair FF2 comply with the following standards:
–

EN 292-1

–

EN 292-2

–

EN 50081-1 (1992)

–

EN 50082-2 (1995)

–

EN 61000-4-2 (1995)

–

EN 61000-4-3 (1996)

–

EN 61000-4-4 (1995)

–

EN 61000-4-5 (1995)

–

EN 61000-4-6 (1996)

–

EN 61000-4-8 (1993)

–

EN 61000-4-11 (1994)

Walter Meier (Climate International) Ltd.
Pfäffikon, january 5, 2009
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11

Liitteet

11.1

h,x-Diagramm

Pvm

Kellonaika

Laitetyyppi

Puhdasveden
sähkönjoht.
(jos mahd.mitata)
[µS/cm]

Valm.nro

Paine pumpun
jälkeen
[bar]

[bar]

[h]

Käyttötunnit

Software-Version

Paine ennen
pumppua

Käyttöönotto

Huollon huomiot

Kohde

Henkilö

Interne Nr.

11.2

Huoltokirja

Condair FF2
Huoltokirja (kopioitavaksi)

Visum
Sivu
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