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1

Johdanto

1.1

Aivan aluksi
Kiitämme päätöksestänne hankkia Condair ABS3 sumutuskostutin.
Sumuttava Condair ABS3 –kostutin on valmistettu nykyaikaisen tekniikan
ja tunnettujen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Laitteen väärä
käyttö tai huolimaton käsittely voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa käyttäjälle,
kolmannelle osapuolelle tai omaisuudelle.
Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, taloudellista ja asianmukaista, tulee tämän
teknisen aineiston ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä noudattaa.
Ottakaa yhteyttä Condair –laitteiden maahantuojaan mikäli teillä on kysymyksiä,
joihin tämän teknisen aineiston sivut eivät anna selvitystä.

1.2

Asennus- ja käyttöohjeen merkinnät
Rajoitukset
Tämä asennus- ja käyttöohje sisältää tiedot Condair ABS3 –sumutuskostuttimesta. Mahdolliset lisälaitteet ja tarvikkeet on tässä aineistossa esitetty vain
tarpeellisin osin. Lisätarvikkeiden tiedot on esitetty kunkin tarvikkeen omissa
ohjeissa.
Tämä asennus- ja käyttöohje on rajattu koskemaan Condair ABS3 –kostuttimen
asennusta, käyttöönottoa, käyttöä, huoltoa ja vian määritystä. Aineisto on tarkoitettu asianmukaisesti koulutetun käyttö/huoltohenkilö(ide)n käyttöön.
Tässä ohjeessa on viitattu lukuisiin täydentäviin lisätarvikkeiden dokumentteihin.
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Aineistossa käytetyt symbolit
HUOMIO!
HUOMIO –merkintä tässä aineistossa tarkoittaa, että kyseisen seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai muun vahingon.
_______________________________________________________________
!
VAROITUS !
VAROITUS –merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen
noudattamatta jättämisestä henkilöille aiheutuvaa vaaraa.
!
VAARA !
VAARA –merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen
noudattamatta jättämisestä henkilöille aiheutuvaa kuolemanvaaraa.
_______________________________________________________________
Aineiston säilytys
Säilyttäkää tämä asennus- ja käyttöohje paikassa, josta se on aina saatavissa
käyttöön. Aineisto tulee luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle
käyttäjälle.
Eri kieliset versiot
Tämä asennus- ja käyttöohje on saatavissa usealla eri kielellä. Ottakaa yhteyttä
Condair-laitteiden maahantuojaan tarvitessanne muulla kielellä painettuja
julkaisuja.
Tekijänoikeus
Tämän aineiston suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Aineiston julkaiseminen tai kopiointi kokonaisuudessaan tai joltakin osaltaan ilman
valmistajan kirjallista suostumusta on kielletty. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen.
Valmistaja pidättää oikeuden kaupallisiin patenttioikeuksiin.
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2

Turvallisuus
Yleistä
Kaikkien Condair ABS3 laitetta käyttävien henkilöiden tulee tutustua tähän
käyttöohjeeseen.
Laitteen turvallisen ja oikean käytön kannalta on tärkeää, että käyttäjä on
tutustunut tämän käsikirjan sisältöön ja että annettuja ohjeita (erityisesti
turvaohjeita) noudatetaan. Turvallisuussyistä on kaikki tässä käyttöohjeessa
mainitsemattomat huolto- tai korjaustoimenpiteet annettava ammattitaitoisen
asentajan (sähkö/lv –asentajan) tai laitemaahantuojan edustajan suoritettavaksi.
Laitteen kaikkien merkintöjen, kuten käyttöpaneelin ja tyyppikilven tekstien tulee
olla hyvin 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 ABS3 -laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia
työturvallisuusmääräyksiä.

Tarkoituksenmukainen käyttö
Ilmankostutin Condair ABS3 on tarkoitettu käytettäväksi huonetilan ilman
kostutukseen erikseen määrättyjen käyttöolosuhteiden vallitessa (kts. kappale 9).
Laitteen käyttö muunlaisissa olosuhteissa tai muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa
vaaraa, ja on ilman valmistajan kirjallista lupaa kielletty.
Tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää tässä käyttöohjeessa mainittujen seikkojen
huomioimista.

Laitteen käytössä huomioitavat vaaratilanteet
!

VAARA !

Sähköiskun vaara
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Laitteen sähkökytkentäkotelon ollessa avoinna on sähköiskun vaara.
Jännitteisten komponenttien koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vamman
tai kuoleman.
Varotoimet: Ennen Condair ABS3-laitteen huoltoa tai korjausta on laite
poistettava käytöstä kappaleen 5.3 mukaisesti (laite pysäytetään, jännitesyöttö katkaistaan ja vesisyöttö suljetaan) ja on varmistettava, ettei jännitettä
epähuomiossa kytketä uudestaan.

!

VAROITUS !

Huoltamaton kostutinlaite voi olla terveydelle vaaraksi.
Huoltamattoman tai puutteellisesti huolletun Condair ABS3-laitteen vesitilassa
saattaa syntyä terveydelle haitallisia bakteereja, jotka leviävät vesisumun mukana
ilmaan.
Varotoimet: Suorittakaa laitteen puhdistus säännöllisin väliajoin kappaleen
6 ”Huolto” mukaisesti ja vaihtakaa ilmansuodatin määräajoin.
Huom! Laitteen suunnittelussa on huomioitu hygieniavaatimukset ja tästä
johtuen on laitteeseen ohjelmoitu huuhtelujaksot.
Toimiminen vaaratilanteessa
Mikäli on epäiltävissä, että Condair ABS3-laitteen käyttö ei jostakin syystä
ole turvallista, on laite pysäytettävä kappaleen 5.3 mukaisesti ja varmistettava
ettei jännitettä kytketä uudestaan. Tämä vai tulla kyseeseen seuraavissa
tapauksissa:
- laite on vaurioitunut
- laite ei toimi normaalisti
- liitännät ja/tai putkitukset eivät ole tiiviit
- laitteen syöttöjohto on vioittunut
- laitteen ripustus/kiinnitys on viallinen
Laitteen toimimattomuudesta, vauriosta tai muusta turvallisuuteen vaikuttavasta
seikasta on välittömästi ilmoitettava laitteen omistajalle.
Muutokset laitteeseen
Condair ABS3 –kostuttimeen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa.
Käyttäkää vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita suorittaessanne huoltoja
ja korjauksia.
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Tuotekuvaus

3.1

Laitteen rakenne
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1
2
3
4
5
6
7
3.2

Ilmansuodatin ( EU3/C3)
Sähkökytkentäkotelo
Vesiallas
Imuyhde ja puhallin
Linkolevy
Käyttömoottori
Puhalluskupu, suunnattava

8
9
10
11
12
13

Sumutuskehä
Vesisyöttö
Pintakytkin
Tyhjennysyhde
Vesilukko
Laiterunko

Toimintakuvaus
Condair ABS3 toimii sumutusperiaatteella.
Sumutettava vesi nostetaan imuyhteen (4) kautta vesialtaasta (3) linkolevylle (5).
Sumutuskehä (8) rikkoo linkolevyltä johdetun veden hienojakoiseksi aerosolisiksi.
Vesialtaan vesimäärää valvotaan ja säädetään pintatunnistimen (10) avulla.

3.3

Imuyhteeseen kytketty puhallin imee ilmaa laiterungon (13) alta ilmansuodattimen
(1) läpi, ja laitteen läpi virtaava ilma siirtää syntyvän aerosolin puhalluskuvun (7)
aukon kautta huoneilmaan.
Laitteen kosteudentuottoa ohjataan erillisellä on-off hygrostaatilla tai ulkoisella
0 -10V säätöviestillä.
Laitekilpi
Tyyppikilpeen on merkitty laitteen tunnistetiedot ja ja tärkeimmät tekniset arvot:
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Laitteen tyyppi
Ulospuhalluksen malli
Syöttöjännite
Syöttöjännite /ottoteho
Sarjanumero
Kuukausi / vuosi
Hyväksyntämerkintä

3.4

Varusteet ja lisätarvikkeet
Varusteet
Varuste

Koodi

Kuvaus

Vesisuodatin /-sulku

Z261

Verkkosuodatin/sulkuventtiili G½” sisäkierteillä. Mukana
toimitetaan supistusnippa G½” - G¾”.

Huonehygrostaatti

HSC

On-off huonehygrostaatti

Kosteussäädin

RCC

Portaaton 0-10V säädin ja anturi

Tarvike

Koodi

Kuvaus

Jäätymisenesto

AFP

Laite voidaan varustaa käytettäväksi -2°C lämpötilaan asti
jäätymiseneston lämpövastuksella. Lämpövastuksen ohjaus
tapahtuu laitteen elektroniikkakortilta lämpöanturin avulla.
Laite on valmiiksi sovitettu lisätarvikkeen liittämistä varten.

Lisätarvikkeet

3.5

Toimituslaajuus
Laitetoimitukseen kuuluu:
-

sumuttava kostutinlaite Condair ABS3 mahdollisine lisävarusteineen.
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3.6

-

tilatut tarvikkeet erikseen pakattuna

-

asennus- ja käyttöohje (tämä vihkonen)

-

kiinnitystarvikkeet laitteen seinäkiinnitystä varten

-

kiinnitystarvikkeet ripustamista varten (3 kpl kulmarauta)

-

vesisyöttöputki (pituus 1,5 m, läpimitta 10mm)

-

2 kpl johtoside

-

varaosalista

Varastointi/kuljetus/pakkaus
Varastointi
Varastoikaa laite ja mahdolliset komponentit pakkausmerkintöjä noudattaen
suojatuissa olosuhteissa.
huonelämpötila: 1 … 40°C
suht.kosteus:
10 … 75 % rh
Kuljetus
Laite ja tarvikkeet tulee kuljettaa pakkauksissaan kuljetusvahinkojen välttämiseksi.
Huomioikaa laitteiden paino.
Pakkaus
Säilyttäkää laitepakkaus mahdollista myöhempää tarvetta varten.
Pakkausta hävitettäessä tulee huomioida paikalliset ympäristömääräykset.
Toimittakaa pakkaus asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

4

Asennus
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4.1

Tärkeitä ohjeita asennukseen
Henkilöiden pätevyys
Asennustyö on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden
suoritettavaksi. Pätevyyden varmistaminen on tilaajan vastuulla.
Sähköasennusten suorittaminen on annettava tarvittavat oikeudet omaavan
henkilön suoritettavaksi.
Turvallisuus
Condair ABS3 –laitteen syöttöjännitteen saa kytkeä vasta muiden asennusten
valmistuttua.
Noudattakaa paikallisia asennuksiin liittyviä työturvallisuusmääräyksiä.
Yleistä
Noudattakaa tämän dokumentaation vesi- ja sähköasennuksia koskevia ohjeita
laitteiden asennuksessa ja sijoituksessa.
Noudattakaa myös paikallisia, edellä mainittuja asennuksia koskevia määräyksiä.
Käyttäkää laiteasennuksessa pakkauksessa mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita. Mikäli on välttämätöntä käyttää muita kiinnitystarvikkeita, on varmistettava,
että niiden lujuus soveltuu kyseisen laiteen/komponentin kiinnitykseen.

4.2

Laitteen asennus

4.2.1

Laitteen sijoitus
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Huomioikaa seuraavat laitteen sijoituksen ohjeet kostutinlaitteen oikean toiminnan ja helpon huollon mahdollistamiseksi:
- Condair ABS3 kostutin on suunniteltu seinä- tai kattoasenteiseksi (ripustus).
Varmistakaa rakenteen (katto, pilari, seinä) soveltuvuus laitteen kiinnitykseen.
- Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi on Condair ABS3 kostutin
asennettava ehdottomasti pystyasentoon (ilmansuodatin alas).
- Laite on sijoitettava siten, että laitteen tuottama aerosoli pääsee leviämään
vapaasti ilmatilaan. Sumun törmätessä putkistoihin, kannakkeisiin tms.
kiinteisiin rakenteisiin tai esineisiin, syntyy kys. pintoihin kondenssia.
Kostuttimen puhalluskupua kääntämällä voidaan sumutusta suunnata pois
kiinteistä esteistä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty laitteen minimiasennusetäisyydet.
Mitat perustuvat huonelämpötilaan 20°C ja suhteellisen kosteuden tavoitearvoon 45% rh. Lämpötilan ollessa alempi ja/tai kosteuden ollessa korkeampi
ovat minimietäisyydet suurempia.

Minimietäisyys metreinä

- Kostutinlaite tulee asentaa siten, että laitteen huoltamiseen jää riittävästi tilaa.
Laitteen järkevä sijoitus varmistaa helpon huollon, joka voidaan suorittaa turvallisesti.
- Useamman laitteen asennuksissa tulee huomioida laitteiden minimietäisyydeksi toisistaan n.10m.
- Syöttövesiputket (kylmä) on syytä eristää sumutuksen alueella (kondenssiriski).
- Sumun haihtumisprosessi jäähdyttää ilmaa. Huomioikaa jäähdytysvaikutus
laitteen sijoituksessa työpisteiden läheisyyteen.
4.2.2

Seinäasennus
Kostuttimen seinäkiinnitykseen käytetään toimitukseen sisältyvää kannaketta
ja toimitettuja kiinnitystarvikkeita. Merkitkää porausreiät kannakkeen ruuvinreikien avulla.
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Seinäkannakkeen asennus

1. Merkitkää kannakkeen avulla kiinnityspisteet seinään. Varmistakaa
kiinnitysreikien pysty- ja vaakasuuntaus.
2. Poratkaa 4 kpl Ø8mm reikiä 45 mm syvyyteen.
3. Asettakaa ruuvitulpat reikiin.
4. Kiinnittäkää seinäkannake ruuveilla seinään, ja tarkistakaa suuntaus.
Laiteasennus

1. Nostakaa kostutinyksikkö kuvan osoittamalla tavalla kannakkeen korkeudelle.
2. Asettakaa kostutinyksikkö seinää vasten kannakkeeseen.
3. Kääntäkää kostutinta vaakasuunnassa kunnes molemmat kostuttimen koukut
kiinnittyvät seinäkannakkeeseen.
4. Lukitkaa kostutin seinäkannakkeeseen M6 x20 ruuvilla ja aluslevyllä.
4.2.3

Kattoasennus (ripustus)
Käyttäkää kattoasennukseen kolmea laitetoimitukseen kuuluvaa kulmarautaa.
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Ripustusketjut tai -vaijerit eivät sisälly toimitukseen. Ketjujen/vaijerien
ja ripustuspisteen tulee kestää laitteen paino (kts.9.1 tekniset tiedot).
Ketjut/vaijerit kiinnitetään laskeutuviksi suoraan ylhäältä laitteen kolmen kulmaraudan koukkuihin.
Ripustukseen voidaan käyttää oheisen kuvan mukaista ketjua tai
muovipäällysteistä kannatinvaijeria.

1. Avatkaa 4 ruuvia ”V” ja irrottakaa kannakekappale ”A” oheisen kuvan mukaisesti.
Huom: säilyttäkää kannake mahd. myöhempää seinäasennusta varten.
Kiertäkää kaksi ruuveista takaisin laiterunkoon ”F”.

2. Kiinnittäkää toimitetut kolme kulmarautaa
kuvan mukaisesti jäljelle jääneillä ruuveilla
ja aluslevyillä laiterungon pohjaan.

3. Ripustakaa laite kulmarautojen koukkujen varaan ja tarkistakaa laitteen
pysty- ja vaakasuuntaus.

4.3

Vesiasennukset

4.3.1

Asennuskuva
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A

Vesisyöttöletku (toimituksessa mukana, pit. 1,5 m, G3/4”)

B

Sulkuhana (putkiurakka)

C

Vesisuodatin (tarvike Z261, suositeltava)

D

Huuhteluletku (toimituksessa mukana, pit. 1,5 m) >10° laskulla

E

Avoin viemäriyhde ja vesilukko (putkiurakka)

Vesisyötön yhde G3/4”
Tyhjennysyhde Ø10 mm
Vesisyöttöputki
Huuhteluputki Ø12/10 mm

4.3.2

Vesiasennuksen ohjeet
Vesisyöttö
Kostuttimen vesisyöttö asennetaan kappaleen 4.3.1 mukaisesti ja paikallisia
vesiasennuksia koskevia määräyksiä noudattaen. Seuraavia liitäntöjä koskevia
15

ohjeita tulee noudattaa:
- Vesisyöttö tulee varustaa sulkuhanalla ja suodattimella (esim. tarvike Z261)
- Veden laatu:
- Condair ABS3 toimii normaalilla vesijohtovedellä tai kalkkivapaalla vedellä.
- Veteen ei saa lisätä mitään kemikaaleja, desinfiointiaineita, tms., sillä ne voivat
aiheuttaa laitevikoja tai terveydellistä haittaa.
- Käytettävien asennusmateriaalien tulee olla paineenkestäviä ja hyväksyttyjä
juomavesiverkostoasennukseen.
- Tärkeää ! Syöttövesilinja tulee huuhtoa ennen kostuttimen kytkemistä.
VAROITUS !
Laitteen kierreyhteet ovat muovia. Kiertäkää mutterit tarvittavaan tiukkuuteen
käsin. Työkalujen käyttäminen voi rikkoa muovisen komponentin.
Viemäröinti
Viemäröinti tulee asentaa kappaleen 4.3.1 kuvan mukaisesti paikallisia määräyksiä noudattaen. Huomioikaa oheiset liitäntäohjeet
- Kostuttimen tyhjennysputki tulee asentaa jatkuvalla >10° laskulla vesilukolla
varustettuun viemäriin, altaaseen tai lattiakaivoon.
- Tyhjennysputken /viemäröinnin tulee olla koko mitaltaan min. Ø10 mm, eikä
siinä saa olla taitteita.
- Kiinnittäkää tyhjennysputki hyvin huomioiden mahdollinen tarkastus-/puhdistustarve.
Kalkkivapaata vettä käytettäessä tulee huomioida:
Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on aggressiivista!
Käyttäkää vesiputkistoissa vain korroosionkestäviä materiaaleja (rst tai muovi).

4.4

Sähköasennukset

4.4.1

Condair ABS kytkentäkuva
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A1
A2
S1
S2
H1
F1
M
Q1
SW1
SW2
Y1

Portaaton kosteussäädin 0…10V
On-off hygrostaatti
Lämpötila-anturi
Pintakytkin
Lämmitys (lisävaruste jäätymissuoja)
Sähkösyötön sulake
Puhallinmoottori
Ulkoinen huoltokytkin
Huuhteluasetusten DIP-kytkin
Tehonrajoituksen potentiometri
Veden syöttöventtiili

Sähkökytkentä Condair ABS portaaton säädin RCC
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A1
A3
S1
S2
H1
F1
M
Q1
SW1
SW2
Y1

4.4.2

Portaaton säädin RCC (0... 10 VDC signaali)
Maksimi kosteuden hygrostaatti (ei välttämätön, kytkentä 230V/2A)
Lämpötila-anturi (kytkee lisävarusteen lämpövastus H1 päälle/pois)
Pintakatkaisija
Lämmitys (lisävaruste kylmiin olosuhteisiin)
Sähkösyötön sulake 2,5 A, hidas
Puhallinmoottori
Huoltokytkin mikäli kiinteä sähkösyöttö (voidaan kytkeä schukopistokkeella myös pistorasiaan)
DIP-kytkin huuhtelujakson asettelu
Kiertokytkin kostutustehon säätö
Syöttöventtiili

Sähköasennuksen ohjeet
Kostuttimen sähköasennukset suoritetaan kappaleen 4.4.1 kytkentäkuvan
mukaisesti paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä noudattaen.
Condair ABS3 sähköasennus käsittää:
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Asennus
Syöttöjännite 230V/50-60Hz tai 115V/50-60Hz
Jännitesyöttö kytketään kuvan mukaisesti riviliittimiin L1 ja N. Jännitesyöttö varustetaan huoltokytkimellä Q1 (avautumisväli min. 3mm) ja sulakkeella 2,5 A (hidas).
VAROITUS!
Varmistakaa laitteen tyyppikilvestä sähköjännitteen vastaavuus enne kostuttimen kytkentää.
Ulkoinen kosteussäädin A1 tai ulkoinen hygrostaatti (A2)
Kytkekää ulkoinen kosteussäädin 0…10V riviliittimiin IN (+) ja GND (-) tai hygrostaatti
riviliittimiin IN ja 24V.
Ohje:
Käyttäkää tarvittaessa parisuojattuja johtoja, mikäli johdot voivat altistua sähkömagneettisille
häiriöille.

Huomautus: Syöttöjännitteen ja ulkoisen hygrostaatin/säätimen kytkemiseksi
piirikortin riviliittimiin on sähköliitännän kytkentäkotelon kansi avattava.
Noudattakaa seuraavien kappaleiden 4.4.3 ja 4.4.4 ohjeita kytkennässä ja
johtojen kiinnityksessä.

4.4.3

Sähkökytkentäkotelon avaaminen/sulkeminen
Kytkentäkotelon avaaminen
1. Irrottakaa suodatin kostuttimen pohjasta avaamalla kiinnitysruuvit.
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2. Kääntäkää kiinnityssanka ”C” sivuun ja vetäkää kotelo varovasti laitteesta.
3. Avatkaa kotelon ruuvit ja poistakaa kansi.
Kytkekää johdot piirikortin riviliittimiin ja suorittakaa ohjauksen asetukset.
VAROITUS !
Kotelon sisällä olevat sähköiset komponentit ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Kotelon ollessa avattuna on piirikortti suojattava asianmukaisesti (ESD-suojaus).

Kytkentäkotelon sulkeminen
1. Sulkekaa kytkentäkotelon kansi ja kiertäkää kannen ruuvit kiinni.

2. Painakaa kotelo paikalleen kostuttimen rungon vasteisiin ja varmistakaa
kiinnityssangalla.

4.4.4

3. Kiinnittäkää suodatinpaketti (verkko-suodatin-verkko) ruuveilla kostuttimen
pohjaan.
Johdotuksen ohjeet
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Viekää jännitesyötön johto kaapeliläpivientien 1a ja 1 b kautta kytkentäkoteloon ja kytkekää johtimet ohjauspiirikorttiin kytkentäkuvan mukaisesti.
Viekää ulkoisen säätimen/hygrostaatin johto kaapeliläpivientien 2a ja 2 b kautta
kytkentäkoteloon ja kytkekää johtimet ohjauspiirikorttiin kytkentäkuvan mukaisesti.
Niputtakaa molemmat johdot kuvan osoittamalla tavalla laitteen johtonippuun
laitetoimituksessa mukana olevilla nippusiteillä.
Kiristäkää lopuksi johtoläpiviennit.

4.4.5

Laiteasetukset
Laiteasetusten muuttamiseksi on kostuttimen kytkentäkotelo avattava kappaleen
4.4.3 ohjeiden mukaisesti.
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4.4.5.1

Huuhteluasetukset

Huuhtelujaksot asetetaan piirikortin DIP-kytkimellä seuraavasti:

SW1

4.4.5.2

On

Off

1

Huuhtelu suoritetaan 6 tunnin
välein.

Ei huuhtelutoimintoa
(esim. kalkkivapaa vesi)

2

Kostutin tyhjenee mikäli 72
tunnin kuluessa ei ole ollut
kostutustarvetta.

72 –tunnin tyhjennystoiminto ei käytössä.

Tehon rajoituksen asetus
Laitteen tehonrajoitus voidaan asettaa ohjauspiirikortin
potentiometrillä SW2.
Asetusalue:
0 (1,1 l/h) … 100 (6,5 l/h)
Tehdasasetus: 100 (6,5l/h)

5

Käyttö

________________________________________________________________________

5.1

Käyttöönotto
Toimikaa seuraavasti kostuttimen käyttöönotossa:
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1. Tarkastakaa kostutin mahdollisten vaurioiden varalta.
!
VAARA !________________________________________________
_____________________________________________________________
Viallinen kostutin tai viallinen asennus voivat vaarantaa henkilöiden terveyden tai aiheuttaa esinevahinkoja.
Viallista laitetta saa ottaa käyttöön.
2. Varmistakaa, että laitteen kytkentäkotelo on suljettu ja paikallaan, ja että
suodatinpaketti on paikallaan ja kiinnitetty.
3. Avatkaa vesisyötön sulkuventtiili ja tarkastakaa liitännät ja putkisto vuotojen varalta.
VAROITUS !..................................................................................................
_________________________________________________________________________________________

Korjatkaa mahdolliset vuodot ennen laitteen käynnistystä.
4. Suunnatkaa puhalluskupu haluttuun suuntaan.
5. Asettakaa hygrostaatin /säätimen kosteus haluttuun arvoon.
6. Kääntäkää jännitesyötön huoltokytkin päälle.
Kostutin käynnistyy suorittamalla n. 1 minuutin huuhtelujakson. Laite on toimintavalmis, ja kosteussäätimen/hygrostaatin pyytäessä kostutusta, puhallin
käynnistyy ja laite alkaa tuottaa aerosolia.

5.2

Suoritettavat tarkastukset
Tarkastakaa Condair ABS3 –laitteen toiminta viikottain:
• vesisyöttö ja –liitännät vuotojen varalta
• kostuttimen ja muiden komponenttien kiinnitys ja kunto
• sähköasennusten kunto vikojen varalta
Mikäli laitteistossa (asennuksessa) on havaittavissa vikoja tai vioittuneita komponentteja, on Condair ABS3 kostutin kytkettävä pois käytöstä kappaleen
5.3 mukaisesti. Tarvittavat korjaukset on annettava maahantuojan huoltoteknikon tai muun koulutetun henkilön suoritettavaksi.

5.3

Käytöstä poistaminen
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Katkaistaksenne Condair Abs kostuttimen toiminnan (esim. huoltoa tai
korjausta varten), toimikaa seuraavasti:
1. Kääntäkää säätimen /hygrostaatin asetus alimpaan arvoon ja odottakaa,
että laite suorittaa huuhtelun (n. 1 min).
2. Katkaiskaa jännite huoltokytkimellä ja varmistakaa, ettei jännitettä voida
epähuomiossa kytkeä uudelleen.
3. Sulkekaa vesisyötön sulkuhana.
Huomautus: Mikäli kostutinta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, suojatkaa
laite likaantumiselta muovilla.

6

Huolto

6.1

Huollon tärkeitä ohjeita
Henkilöiden pätevyys
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Kaikki huoltotehtävät on annettava riittävän pätevyyden omaavien ja
tarvittavan koulutuksen saaneiden henkilöiden suoritettavaksi. Pätevyyden toteaminen on laitteen omistajan vastuulla.
Yleistä
Huollossa on noudatettava tässä aineistossa annettuja ohjeita.
Suorittakaa vain tässä aineistossa mainittuja huoltotehtäviä.
Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair tarvikkeita ja varaosia.
Turvallisuus
____________________________________________________________
!
VAARA !________________________________________________
_____________________________________________________________
Ennen huoltotöiden aloittamista on Condair ABS3 kostutinlaite kytkettävä pois käytöstä kappaleen 5.3 mukaisesti.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
!
VAROITUS !_____________________________________________
_____________________________________________________________
Riittämättömän huollon seurauksena voi kostuttimen vesialtaaseen syntyä
terveydelle haitallisia bakteereja, jotka altaassa lisääntyessään pääsevät
leviämään ympäröivään ilmaan.

6.2

Huoltovälit
Condair ABS3 kostuttimen turvallisen käytön kannalta on kostutin huollettava
säännöllisesti. Huoltotarve on määriteltävä käyttöolosuhteiden mukaan.
Kostuttimen hygieenisyys on riippuvainen käytettävän veden laadusta ja
ympäröivän ilman puhtaudesta. Ilman mikrobit, kemikaalit ja pölyisyys ratkaisevat kunkin kohteen huoltotarpeen.
Ensimmäinen silmämääräinen tarkastus on suoritettava 200 käyttötunnin
(n. viikon) kuluttua kostuttimen käyttöönotosta. Tällä voidaan todeta kostuttimen
likaantumisaste, ja huoltoväli saadaan määritettyä.
Condair ABS3 kostutin tulee huoltaa vähintään 2 kertaa vuodessa.

6.3

Huoltotoimenpiteet
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Osat
Ilmansuodatin

Suoritettavat toimenpiteet
1. Avatkaa suodatinpaketin kolme kiinnitysruuvia.
2. Imuroikaa suodatinmatto molemmin puolin.
3. Asettakaa puhdistettu suodatinmatto ritilöiden
väliin ja kiinnittäkää suodatinpaketti takaisin
paikalleen.
Huom: Vaihtakaa suodatinmatto (EU3/C3), mikäli
se voimakkaasti likaantunut tai viallinen.

Tyhjennysyhde

1. Avatkaa suodatinpaketin kiinnitysruuvit ja
poistakaa suodatin.
2. Irrottakaa letku ”B” vesilukosta.
3. Avatkaa ruuvit ”C” ja irrottakaa osa ”A”.
4. Puhdistakaa vesiallas ja vesilukko ”A”
5. Kiinnittäkää osat paikalleen käänteisessä
järjestyksessä.

Syöttöventtiilin sihti

1. Irrottakaa vesisyötön liitin ”A”.
2. Vetäkää roskasihti ulos venttiilistä ”B”.
3. Puhdistakaa sihti
4. Asettakaa sihti takaisin syöttöventtiiliin.
5. Kiertäkää vesisyötön liitinmutteri käsin kiinni.
Huom: Mikäli syöttöventtiilin sihti on hyvin likainen tai vaatii usein puhdistusta, on vesisyöttöön asennettava erillinen patruunasuodatin.

7.
Häiriöiden poisto
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7.1

Häiriöiden poiston ohjeet
Henkilöiden pätevyys
Häiriöiden ja vikojen korjaaminen tulee antaa koulutettujen ja laitteistoon
perehtyneiden henkilöiden suoritettavaksi. Sähköisten häiriöiden korjauksia saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja tai maahantuojan huoltoteknikko.
Turvallisuus
Ennen toimintahäiriöiden korjausta tulee Condair ABS3 kostutin kytkeä
pois päältä kappaleen 5.4 ohjeiden mukaisesti. Varmistakaa, ettei laitetta
epähuomiossa kytketä uudelleen päälle ennen häiriön/vian korjaamista.

7.2

Häiriölista
Tärkeää! Kostuttimien laitehäiriöiden yleisimmät syyt liittyvät asennusvirheiheisiin, ja siksi toimintahäiriön syytä selvitettäessä on kiinnitettävä huomiota
asennukseen ja kostuttimeen kokonaisuutena.
Häiriö

Mahd. syy

Toimenpide

Kostutin ei kostuta
vaikka jännite on
kytketty huoltokytkimestä.

Huonekosteus korkeampi kuin
asetusarvo.

Ei toimenpiteitä, odota

Syöttöjännitteen sulake F1 palanut ja
jännite poikki.

Tarkasta sulake ja vaihda
tarvittaessa.

Kostutin kostuttaa
jatkuvasti eikä pysähdy vaikka asetusarvoa muutetaan.

Erittäin alhainen kosteus < 25% rh

Ei toimenpiteitä, odota

Viallinen hygrostaatti/kosteusanturi.

Tarkasta toiminta ja vaihda
tarvittaessa.

Ilmansuodatin likaantunut.

Puhdista suodatin.

Huonetila/ilmanvaihto liian suuri
kostuttimen tehoon nähden.

Ota yhteys maahantuojaan.

Kostuttimen imuyhde tukkeutunut.

Tarkasta imuyhde ja puhdista.

Kostutinyksikkö asennettu väärin.

Tarkasta kostutin ja korjaa
asennus.

Imuyhde on irronnut moottorin
akselilta.

Aseta imuyhde paikalleen.

Haluttua kosteuden
asetusarvoa ei saavuteta. Kostutin
toimii jatkuvasti.

Kostutin toimii
epätasaisesti.
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8.

Käytöstä poistaminen

8.1

Laitteen pysäyttäminen
Toimikaa seuraavasti mikäli Condair ABS3 poistetaan käytöstä:
1. Kytkekää kostutin pois päältä kappaleen 5.3 mukaisesti.
2. Irrottakaa ja purkakaa laitteisto ja sen osat paikaltaan.

8.2

Hävittäminen/kierrättäminen
Sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE) hävittämistä koskevan
Euroopan Unionin asetuksen 2002/96EG mukaisesti ei tätä
laitetta saa hävittää talousjätteen mukana.
Hävittäkää laite paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti
viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
Maahantuoja on rekisteröitynyt elektroniikkajätteen kierrätysjärjestelmään.
Kääntykää mahdollisissa ongelmatilanteissa paikallisten
viranomaisten puoleen.
Kiitos panoksestanne ympäristömme hyväksi.
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9

Laitetiedot

9.1

Tekniset arvot
Kostutusteho

1,1 …6,5 l/h

Käyttöjännite

230V / 50/60 Hz
0,23 kW
(0,3 kW jäätymissuoja varustuksella)

Ottoteho
Ilmamäärä

280 m³/h

Vesialtaan tilavuus

0,055 l

Paino

17.6 kg

Vesisyötön yhde

R ¾” ulkokierre

Viemäröinnin yhde

Ø 10 mm

Syöttöveden paine

1 …10 bar

Syöttöveden lämpötila

5 …45 °C
vesijohtovesi tai
kalkkipoistettu vesi

Veden laatu
Käyttöolosuhteet

+1…+35°C / 0…100% rh

Käyttöolosuhteet
(jäätymissuoja lisävarustuksella)

-2…+35°C / 0…100% rh

Varastointiolosuhteet

-10…+60°C / 0…80% rh

Suojausluokka

IPX4

Hyväksynnät

9.2

CE-merkintä

Mitat
Mitat millimetreinä
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Valmistaja:
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