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Tekniset tiedot

62

1

Johdanto

1.1

Alkusanat
Onnittelemme päätöksestäsi valita höyrykostutin Defensor Mk5.
Defensor Mk5 edustaa tämän hetken kehittyneintä tekniikkaa ja täyttää kaikki sovellettavissa olevat
turvallisuusnormit. Tästä huolimatta laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sekä johtaa omaisuusvahinkoihin.
Höyrykostuttimen turvallisen, oikean ja taloudellisen käytön varmistamiseksi kehotamme noudattamaan
kaikkia tässä käsikirjassa annettuja käyttö- ja turvaohjeita.
Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita tässä käsikirjassa ei ole riittävästi tai lainkaan käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Defensor-ilmankostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään
kysymyksiisi.

1.2

Teknisen aineiston tiedot
Käsikirjan kattavuus
Tämän teknisen käsikirjan aiheena on höyrykostutin Defensor Mk5, sen malliversiot “Visual” ja “Process”. Kostuttimen varusteita (kosteusanturi, vedensuodatin jne.) käsitellään vain siinä laajuudessa
kuin se on laitteiston oikean käytön kannalta tarpeellista. Varusteet on käsitelty yksityiskohtaisesti
omissa käsikirjoissaan.
Tämän teknisen käsikirjan kattavuus on rajattu seuraaviin alueisiin:
– höyrykostuttimella Defensor Mk5 varustettavan kostutusjärjestelmän suunnittelu
– höyrykostuttimen Defensor Mk5 asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto
Tähän käsikirjaan liittyviä muita teknisiä julkaisuja ovat mm. varaosaluettelo ja sähköasennusohje.
Käsikirjassa viitataan tarvittaessa näihin julkaisuihin.
Varoitukset
Tämä merkin tarkoituksena on kiinnittää huomiosi mahdollisiin vaaratilanteisiin, joiden
varalta annettuja ohjeita on henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi ehdottomasti
noudatettava.
Käsikirjan säilyttäminen
Säilytä käsikirja turvallisessa paikassa, josta sen saa tarvittaessa nopeasti käsille. Jos laitteen käyttö
siirtyy toiselle henkilölle, on tämä käsikirja luovutettava kyseiselle henkilölle. Jos käsikirja jostain syystä
turmeltuu, Defensor-kostuttimien valtuutettu edustaja toimittaa pyynnöstä uuden kappaleen.
Eri kieliset versiot
Tämä tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Mikäli tarvitsette muulla kielellä painettuja
julkaisuja, ottakaa yhteys Defensor-edustajaanne.
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Turvaohjeet
Tarkoitettu käyttö
Defensor Mk5 -höyrykostuttimet on tarkoitettu yksinomaan suoraan tai epäsuoraan huoneilman kostutukseen tai kostutustarkoituksiin laboratorioissa ja valmistusprosesseissa tässä käsikirjassa määritellyissä käyttöolosuhteissa. Käyttö muuhun tarkoitukseen
ilman Defensor-kostuttimien valtuutetun edustajan kirjallista suostumusta katsotaan laitteen
käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja/edustaja ei vastaa tällaisesta virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista, vaan vastuu niistä on kokonaisuudessaan käyttäjällä.
Laitteen käyttö tarkoitetulla tavalla edellyttää kaikkien tässä käsikirjassa annettujen
ohjeiden (erityisesti turvaohjeiden) noudattamista.
Yleiset turvaohjeet
– Höyrykostuttimen Defensor Mk5:n asennus, käyttö ja huolto sekä kaikki korjaukset on
annettava näihin tehtäviin koulutettujen ja ammattitaitoisten ja kostuttimeen hyvin
perehtyneiden henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on
asiakkaan vastuulla.
– Varoitus - sähköiskun vaara! Defensor Mk5 toimii verkkovirralla. Ennen huolto-tai
korjaustöiden suorittamista on laitteesta katkaistava virta kohdan 6.3 mukaisesti ja
sen asiaton käyttö estettävä (yksikkö erotettava sähkö- ja vedenjakeluverkosta).
– Noudata kaikkia käyttöpaikalla sovellettavia turvamääräyksiä, jotka koskevat:
– verkkovirralla toimivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöä
– vesi-, höyry- ja sähköasennuksia
– Huonoon kuntoon päästetty kostutusjärjestelmä voi olla hengenvaarallinen. Siksi
huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava ja huoltotyöt suoritettava huolellisesti ja
ohjeiden mukaisesti.
– Epäiltäessä, ettei laitetta voi enää käyttää turvallisesti, Defensor Mk5:stä on katkaistava virta välittömästi ja estettävä tahaton käynnistäminen. Tämä saattaa olla
tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
– kostutin vaurioituu
– kostuttimen toiminnassa esiintyy häiriöitä
– putkiliitännöissä ja/tai putkissa esiintyy vuotoja tai sähköliitännät ovat löystyneet tai
irronneet
– Defensor Mk5 -höyrykostutinta on käytettävä vain tässä käsikirjassa määritellyissä
käyttöolosuhteissa (ks. luku 7).
– Defensor Mk5 -höyrykostuttimen kotelointiluokka on IP 21. Kostutin on asennettava
tippuvedeltä suojattuun paikkaan.
– Varoitus! Jos kostutin asennetaan viemäröimättömään tilaan, on tähän tilaan asennettava vedentunnistimet (anturit), jotta vesivuodon sattuessa vedensyöttö voidaan
katkaista ennen vaaratilanteen syntymistä.
– Varoitus, korroosiovaara! Vaurioiden välttämiseksi aerosolivirtausten vaikutusalueelle
ei saa sijoittaa korroosiolle alttiita komponentteja.
– Kostuttimelle ei saa suorittaa muita kuin tässä käsikirjassa mainittuja toimenpiteitä/korjauksia.
– Käytä ainoastaan valtuutetun edustajan toimittamia alkuperäisiä varusteita ja varaosia.
– Defensor Mk5 -höyrykostuttimen rakennetta saa muuttaa ainoastaan Walter Meier:n
kirjallisella suostumuksella.
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Tuotteen esittely

3.1

Laitetyypit
Defensor Mk5 -höyrykostuttimia valmistetaan kahtena eri tuotesarjana;
– Visual
Suoraan tai epäsuoraan huoneilman kostutukseen vaadittaessa normaalia säätötarkkuutta.
– Process
Suoraan tai epäsuoraan huoneilman kostutukseen laboratorioihin ja prosessikäyttöön kun kostuttimelta vaaditaan suurempaa säätötarkkuutta.
Molempien laitteiden perustoiminnot ovat samat ja ne poikkeavat toisistaan vain pinnankorkeussäädön
ja elektroniikan osalta. Teholtaan yli 10 kg/h Visual-yksiköt on varustettu säädöllä, jonka muodostavat kontaktori/elektroniikka ja yksi pintauimuri. Suuremman säätötarkkuuden aikaansaamiseksi on
Process-yksiköt varustettu erityisellä elektronisella säädöllä, jota ohjaa oma ohjelma, ja lisäksi uimuri
on varustettu kahdella tunnistinkoholla.
Laitteet voivat käyttää käsittelemätöntä juomavettä (kostutin varustettu kalkinkeruusäiliöllä) tai
täysin demineralisoitua vettä (kostutin ilman kalkinkeruusäiliötä). Kaikissa malleissa on vakiovarusteina ohjaus- ja näyttöyksikkö käyttöparametrien lukemista ja laitteiston konfigurointia varten sekä
integroitu PI-säädin. Kostuttimia on saatavana monin eri tavoin varusteltuina.
Mallisto ja tyyppimerkintä
Molempiin tuotesarjoihin kuuluvia yksikköjä valmistetaan höyryntuottokyvyltään ja sähköteholtaan
(kuumennusjännite) useana eri versiona. Eri kostutinmallit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Defensor Mk5 Visual ..-../Process..-..

pieni
8

10

16

5,0

8,0

10,0

16,0

20,0

24,0

4,6

7,3

9,0

14,6

18,0

5,1

8,4

10,3

16,7

20,6

suuri kaksoismalli

20
24
30
suurin höyrytuottokyky, kg/h

40

50 1)

60 1)

80 1)

30,0

40,0

21,9

27,0

36,2

50,0
45,0

60,0
54,0

80,0
72,4

25,1

30,6

41,5

51,2

61,2

83,0

415V/3~/50...60Hz

–––

–––

–––

240V/1N~/50...60Hz

–––

–––

–––

230V/1N~/50...60Hz

35,6

43,0

57,6

200V/3~/50...60Hz

5,1

8,7

10,3

–––

–––

–––

–––

–––

5,1

8,0

10,0

–––

–––

–––

–––

–––

3,9

5,8

7,1

11,6

14,3

17,4

21,5

28,8

1)

Laite A:
Laite B:
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Mk5 ... 50 ...
20 kg/h
30 kg/h

Mk5 ... 60 ...
30 kg/h
30 kg/h

Kuumennusjännite

Mk5 ... 80 ...
40 kg/h
40 kg/h

400V/3~/50...60Hz
220V/3~/50...60Hz

Tyyppimerkintä sisältää seuraavat tiedot:
Merkintä

Tyyppikoodi

Tuotemerkki

Defensor

Mallisto

Mk5

Tuotesarja

– Suora ja epäsuora huoneilman kostutus
– Kostutus laboratorioissa ja valmistusprosesseissa

Veden käyttö

– käsittelemätön juomavesi (kostutin varustettu kalkinkeruusäiliöll)
– Täysin demineralisoitu vesi (kostutin ilman kalkinkeruusäiliötä)

Höyryntuottokyky, kg/h – 5, 8, 10, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 60 tai 80
Kuumennusjännite

3.2

– 400V/3~/50...60Hz
– 220V/3~/50...60Hz
– 415V/3-/50...60Hz
– 240V/1N~/50...60Hz
– 230V/1N-/50...60Hz
– 200V/3-/50...60Hz

Visual
Process
–
VE
..
400V/3~
220V/3~
415V/3~
240V/1N~
230V/1N~
200V/3~

Toimituksen sisältö
Vakiotoimitukseen sisältyy:
– Höyrykostutin Defensor Mk5 täydellisenä (tyyppimerkinnän mukaan) kohdan 4.3 mukaisesti varusteltuna (kaukokäyttö ja -vianilmaisu, paineenkompensointi jne.)
– Kiinnityssarja, joka sisältää kiinnitysosat ruuveineen (erillismallit maks. 40 kg/h) tai asennusprofiilit
ja kiinnitysosat ruuveineen (kaksoismallit 50 - 80 kg/h)
– Tekninen käsikirja Defensor Mk5
– Varaosaluettelo (punainen)
– Kohdassa 4.4 esitetyt asiakkaan tilaamat varusteet (höyrynjakoputki, höyryletkut jne.)
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Kostutusjärjestelmä
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1
2
3
4

10

5
6
7
8
9
10

9
8
6

1

Höyrykostutin
Sähköliitännät
Vedenpoistoputki
Kalkinkeruusäiliö (vain käytettäessä käsittelemätöntä juomavettä)
Suodatinventtiili (varuste “Z261”)
Vedensyöttöputki (kiinteistöstä)
Puhallinyksikkö (varuste “FAN”)
Lauhteenpoistoletku (varuste “KS10”)
Höyryletku (varuste “Z10”)
Höyrynjakoputki (varuste “81-…”)

5
4

2

3

3.4

Höyrykostuttimen rakenne
25

24

26

23
1
22
21
20

2

19

3

18

4

17

5

16

6

15

7

14

8
9

13



12 11 10

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

Kotelo (500 tai 600)
Tehokortti
Kuumennuskontaktori (vain Visual >10 kg/h)
Verkkokontaktori
Teholähdemoduuli
Ohjauskortti
Kaapeliläpiviennit
LC-näyttö
Ohjauspainikkeet
Virtakytkin
Tyhjennyskytkin
Päällä/pois -ilmaisin (LED)
Kalkinkeruusäiliö (vain käytettäessä käsittelemätöntä juomavettä)
Tyhjennyslaite
Vesiliitäntä
Höyrysylinteri
Tyhjennyspumppu
Vastuskuumenninelementti
Tulovesiventtiili
Vedensyöttö
Täyttöputki
Ylivuotoputki
Höyrynpoistoliitin
Vesikuppi
Paineentasausputki
Pinnankorkeusyksikkö

3.5

Toiminnan kuvaus
Defensor Mk5 höyrykostutin on vastoiminen laite, joka tuottaa paineetonta höyryä. Laitetta voidaan
käyttää suoraan huonetilan (puhallinyksikkö) tai epäsuoraan (kanavaan asennettava höyryputki) kostutukseen. Höyrynjakoputkella “Process” varustettuja yksiköitä voidaan käyttää kostutustarkoituksiin
laboratorioissa ja prosessiteollisuudessa.
Vedensyöttö
Vesi johdetaan suodatinventtiilin (varuste “Z261“) kautta kostuttimeen ja (pinnankorkeusohjatun) syöttöventtiilin ja avoimen vesikupin kautta höyrysylinteriin.
Pinnansäätö
Pinnankorkeusyksikkö tarkkailee jatkuvasti vedenpinnan korkeutta höyrysylinterissä. Kun vedenkorkeus
(kiehumisen seurauksena) laskee ennalta asetettuun rajaan, pinnankorkeusyksikkö lähettää signaalin
säätimeen. Tällöin syöttöventtiili avautuu ja höyrysylinteriin johdetaan lisää vettä. Kun ennalta asetettu
käyttöraja saavutetaan, pinnankorkeusyksikkö lähettää toisen signaalin säätimeen ja syöttöventtiili
sulkeutuu.
Höyryliitännän ja pinnankorkeusyksikön välissä oleva paineentasausputki varmistaa, että höyrysylinterin
ja pinnankorkeusyksikön nestekorkeus pysyy samana.
Höyrynkehityksen säätö
Höyryn kehittämistä varten höyrysylinterin sisällä on useita vastuselementtejä. Höyrynkehitystä voidaan
säätää portaattomasti alueella 0 - 100 % joko sisäisesti tai ulkoisesti. Tätä varten laitteessa on liitäntä
sisäiselle ja ulkoiselle säätimelle.
Huuhtelu
Haihtuminen lisää veden mineraalisuolojen pitoisuutta höyrysylinterissä. Tämän vuoksi sopiva määrä
vettä on tietyin väliajoin huuhdeltava höyrysylinterin läpi ja korvattava tuoreella vedellä sen varmistamiseksi, ettei mineraalipitoisuus nouse kostuttimen toimintaa häiritsevälle tasolle. Huuhtelu tapahtuu
tarpeen mukaan seuraavasti:
– Automaattinen huuhtelu tapahtuu höyrysylinterin vedenkorkeuden ylittäessä ylemmän raja-arvon
(esim. veden vaahtoamisen seurauksena).
– Aikasäädetty huuhtelu tapahtuu tietyin, ennalta asetetuin aikavälein (ks. kohta 6.1 “Asetukset”).
Huuhtelu (automaattinen tai aikasäädetty) riippuu myös veden laadusta ja sen määrästä huuhtelun aikana. Jos alin raja-arvo saavutetaan huuhtelun aikana, syöttöventtiili pysyy auki, kunnes vedenkorkeus
höyrysylinterissä on jälleen normaali. Jos alinta raja-arvoa ei saavuteta, syöttöventtiili pysyy kiinni.
Kalkinkeruusäiliö
Haihtumisessa saostuneet mineraalit kerääntyvät höyrysylinterin pohjalle. Yksiköt, jotka on suunniteltu
käyttämään käsittelemätöntä vettä, on varustettu höyrysylinterin alle sijoitetulla kalkinkeruusäiliöllä. Näin
mineraalit eivät keräänny höyrysylinteriin vaan keruusäiliöön, mikä pidentää huoltovälejä ja alentaa
huoltokustannuksia.
Täysin demineralisoitua vettä käyttävissä kostuttimissa ei ole kalkinkeruusäiliötä, koska vedessä on
tällöin vain merkityksettömiä määriä mineraaleja.
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Järjestelmän suunnittelu
Defensor Mk5 -höyrykostutusjärjestelmän valitsemiseksi tarvittavat tiedot on esitetty seuraavissa luvuissa.

4.1

Yksikön valinta
Kostuttimien tekniset ominaisuudet ilmenevät tyyppimerkinnästä seuraavasti:

Defensor Mk5 Visual VE 24-400V/3~
1. Käyttötarkoitus
2. Syöttöveden laatu
3. Suurin vaadittava höyryntuottokyky
4. Vaadittava kuumennusjännite

1. Käyttötarkoitus
Tuotesarja, valitaan seuraavasti:
Käyttöalue

Tuotesarja

Suoraan tai epäsuoraan huoneilman kostutukseen
vaadittaessa normaalia säätötarkkuutta.

Visual

Suoraan tai epäsuoraan huoneilman kostutukseen
laboratorioihin ja prosessikäyttöön kun kostuttimelta
vaaditaan suurempaa säätötarkkuutta.

Process

Defensor Mk5 Visual VE 24-400V/3~

Saavutettavissa oleva säätötarkkuus
Huomautus: Säätötarkkuus riippu myös kosteusanturin sijoituksesta.
– Visual:

±5 %rh (PI-säätö ja käsittelemätön juomavesi)
±2 %rh (PI-säätö ja täysin kalkki- ja suolavapaan veden käyttö)

Huomautus: Huuhtelujakson aikana (käyttö juomavedellä) tai veden täytön aikana (kalkki- ja suolavapaan veden käyttö)
voi säätötarkkuus poiketa yllämainituista arvoista.
– Process: ±2 %rh (PI-säätö ja käsittelemätön juomavesi)
±1 %rh (PI-säätö ja täysin kalkki- ja suolavapaan veden käyttö)
Huomautus: Käytettäessä MK5 Process –tyyppiä käsittelemättömällä juomavedellä voi säätötarkkuus poiketa yllämainituista arvoista. Käytetttäessä Mk5 Process –tyyppiä prosessin kostutukseen on laitteessa käytettävä kalkkivapaata vettä,
ja huuhtelujakson valintakytkin asetetaan arvoon 0 (kts. kappale 6.1).

2. Syöttöveden laatu
Kuvaus

10

Versio

Yksikkö varustettuna kalkinkeruusäiliöllä käytettäessä
käsittelemätöntä vettä tai osittain pehmennettyä vettä.
(Katso myös merkinnät kappaleessa 5.4.1 veden laatu).

–

Yksikkö ilman kalkinkeruusäiliötä käytettäessä täysin
demineralisoitua vettä, jonka johtokyky on <15 µS.
Varoitus! Ilman kalkinkeruusäiliötä olevia yksiköitä
ei saa käyttää käsittelemättömällä vedellä tai osittain
pehmennetyllä vedellä.

VE

3. Tarvittavan maksimaalisen höyrytuoton laskenta

Defensor Mk5 Visual VE 24-400V/3~

Tarvittava maksimihöyrytuotto saadaan laskettua seuraavien kaavojen avulla:
V•ρ
mD =
tai

1000

• (x2 - x1)

V
mD =

1000 • ε

• (x2 - x1)

mD: höyryn enimmäistarve, kg/h
V: tuloilman enimmäismäärä, m3/h (epäsuorassa huoneilman kostutuksessa), tai tunnissa kostutettava
huonetilavuus, m3/h (suorassa huoneilman kostutuksessa).
ρ: ilman tiheys, kg/m3
ε:
ilman ominaistilavuus, m3/kg
x2: haluttu huoneilman absoluuttinen kosteus, g/kg
x1: syöttöilman absoluuttinen vähimmäiskosteus, g/kg
Suureiden ρ, ε, x2 ja x1 arvot saadaan kostean ilman h,x-piirroksesta tai Carrier-piirroksesta.
Kostutuksen tarvetta vastaava höyryntuottokyky voidaan arvioida seuraavan taulukon avulla. Taulukon
arvot perustuvat +20 °C huoneilman lämpötilaan ja 45 % huoneilman suhteelliseen kosteuteen.
Tuloilman enimmäismäärä, m3/h, tai tunnissa
kostutettava huonetilavuus, m3/h
-15 °C/90 %

-5 °C/80 %

5 °C/60 %

Höyryn
enimmäistarve
(tuotantotarve),
kg/h

650

850

1000

5

1000

1350

1600

8

2000

2650

3200

16

2500

3300

4000

20

3000

4000

4800

24

3750

5000

6000

30

5000

6600

8000

40

6250

8250

10000

50

7500

9900

12000

60

10000

13200

16000

80

Lämpötila / tuloilman suhteellinen kosteus

Defensor Mk5 Visual VE 24-400V/3~

Esimerkki:
Tuloilman enimmäismäärä 3000 m3/h, tuloilman
lämpötila/suhteellinen kosteus -15 °C/90 %

Tärkeää:
– Tarvittava höyryn maksimitarve on riippuvainen käyttötarkoituksesta ja asennuksesta. Laskennallinen höyryntarve perustuu yllämainittuihin kaavoihin, hx-diagrammiin ja ulkoilman olosuhdearvoihin.
Laskennassa ei ole otettu huomioon mahdollista lauhteen syntymisestä (höyryletku ja höyrynjakoputki) johtuvaa höyryntuoton alenemista, kostutettavan tilan materiaalien kosteuden imeytymistä tai
luovutusta.
Laskenta ei myöskään ota huomioon huuhteluun käytettävän veden osuutta.
Syntyvän lauhteen ja huuhteluun käytettävän veden määrä on huomioitava laskettaessa höyryn
kokonaistarvetta. Ottakaa yhteyttä paikaliseen Defensor-edustajaan tarvitessanne neuvoja höyryntuoton laskennassa.
– Jos kostuttimia on tarkoitus käyttää järjestelmissä, joissa vaadittava höyryn enimmäistarve vaihtelee
suuresti (esim. koelaitokset tai järjestelmät, joissa ilmavirtaa vaihdellaan tarkoituksellisesti, yms.),
pyydämme ottamaan yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan.
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4. Kuumennusjännite ja ohjausjännite
Kuumennusjännite
Defensor Mk5 -höyrykostuttimia on saatavana eri kuumennusjännitteille. Suurin saavutettavissa oleva
höyryntuottokyky ja yksikön tehonkulutus ovat suoraan riippuvia valitusta kuumennusjännitteestä
(ks. alla oleva taulukko).

Defensor Mk5 Visual VE 24-400V/3~

Defensor Mk5
Visual.../Process...

400 V/3~

220 V/3~

415 V/3~

240 V/1N~

230 V/1N~

200 V/3~

50...60 Hz

50...60 Hz

50...60 Hz

50...60 Hz

50...60 Hz

50...60 Hz

kg/h kW

A kg/h kW

A kg/h kW

A kg/h kW

A kg/h kW

A kg/h kW

A

...5-..

5.0 3.8 5.5 4.6 3.4 9.0 5.1 4.0 6.0 5.1 4.0 17.0 5.1 4.0 16.5 3.9 3.0 8.2

...8-..

8.0 6.0 8.7 7.3 5.5 14.4 8.4 6.5 9.0 8.7 6.5 27.2 8.0 6.0 26.0 5.8 4.5 13.1

...10-..

10.0 7.5 11.0 9.0 6.7 17.7 10.3 8.0 11.5 10.3 8.0 33.0 10.0 7.4 32.0 7.1 5.5 16.1

...16-..

16.0 12.0 17.4 14.6 10.9 28.7 16.7 13.0 18.1 ––

––

––

––

––

–– 11.6 9.0 26.1

...20-..

20.0 14.9 21.5 18.0 13.5 35.4 20.6 16.0 22.3 ––

––

––

––

––

–– 14.3 11.1 32.2

...24-..

24.0 18.1 26.2 21.9 16.4 43.1 25.1 19.5 27.2 ––

––

––

––

––

–– 17.4 13.5 39.2

...30-..

30.0 22.3 32.3 27.0 20.2 53.1 30.6 24.0 33.5 ––

––

––

––

––

–– 21.5 16.7 48.3

...40-..

40.0 30.0 43.3 36.2 27.2 71.4 41.5 32.3 45.0 ––

––

––

––

––

–– 28.8 22.4 64.9

...50-..

A 20.0 14.9 21.5 18.0 13.5 35.4 20.6 16.0 22.3
+ + + + + + + + + ––
B 30.0 22.3 32.3 27.0 20.2 53.1 30.6 24.0 33.5

––

––

––

––

––

14.3 11.1 32.2
+ + +
21.5 16.7 48.3

...60-..

A 30.0 22.3 32.3 27.0 20.2 53.1 30.6 24.0 33.5
+ + + + + + + + + ––
B 30.0 22.3 32.3 27.0 20.2 53.1 30.6 24.0 33.5

––

––

––

––

––

21.5 16.7 48.3
+ + +
21.5 16.7 48.3

...80-..

A 40.0 30.0 43.3 36.2 27.2 71.4 41.5 32.3 45.0
+ + + + + + + + + ––
B 40.0 30.0 43.3 36.2 27.2 71.4 41.5 32.3 45.0

––

––

––

––

––

28.8 22.4 64.9
+ + +
28.8 22.4 64.9

Haluttaessa muulla kuumennusjännitteellä toimiva yksikkö, pyydämme ottamaan yhteyttä Defensorkostuttimien valtuutettuun edustajaan.
Ohjausjännite
Defensor Mk5 -höyrykostuttimien ohjausjännite on 220 - 240 V / 50 - 60 Hz. Jos käytettävissä ei
ole erillistä jännitelähdettä, Defensor Mk5 voidaan varustaa 400-500 V / 230V muuntajalla (ks.
kohta 4.3).
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4.2

Säätöjärjestelmän valinta
Eri säätöjärjestelmät
– Järjestelmä 1: Huonetilan mittaus/säätö
Järjestelmä 1 soveltuu käytettäväksi suoraan huonetilan kostutukseen tai tuloilmakanavistoon,
jossa puhalletaan pääosin kiertoilmaa. Kosteusanturi tai hygrostaatti sijoitetaan huonetilaan tai
poistokanavaan.

A1
B1
B2
B3
B4
PII
PIE
Y

Kosteusanturi tai hygrostaatti
Puhallinlukitus
Virtausvahti
Maksimihygrostaatti
Hygrostaatti (ei tarvita modulia M..)
Sisäinen PI-säädin
Ulkoinen PI-säädin
Ohjausviesti anturilta A1

– Järjestelmä 2: Huonetilan mittaus/säätö tuloilman jatkuvalla rajoitussäädöllä
Järjestelmä 2 soveltuu käytettäväksi tuloilmajärjestelmissä, joiden raitisilmamäärät ovat suuria,
tuloilman lämpötila on alhainen tai ilmamäärät vaihtelevat. Jatkuva rajoitussäätö ohittaa huone
tilan kosteusmittauksen tuloilman kosteuden noustessa kanavassa yli asetusarvon.
Kosteusanturi (A1) sijoitetaan joko poistoilmakanavaan tai huonetilaan. Tuloilman rajoittava kosteusanturi (A2) sijoitetaan kanavaan höyrynjakoputken jälkeen. Tämä järjestelmä edellyttää ulkoisen
portaattoman säätimen, johon voidaan liittää toinen kosteusanturi, käyttöä.
Huomio! Tuloilman rajoitusanturi ei korvaa maksimihygrostaattia.

A1/2
B1
B2
B3
PIE
Y
Z

Kosteusanturi
Puhallinlukitus
Virtausvahti
Maksimihygrostaatti
Ulkoinen PI-säädin
Ohjausviesti anturilta A1
Ohjausviesti anturilta A2

13

– Järjestelmä 3: Tuloilman kosteussäätö
Tuloilman kosteussäätöä tulee soveltaa vain siinä tapauksessa, että huonetilasta tapahtuva
kosteuden mittaus ei teknisistä syistä johtuen ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa on aina
käytettävä PI-säätöä. Kosteusanturi (A1) sijoitetaan tuloilmakanavaan höyrynjakoputken jälkeen.

A1
B1
B2
B3
PII
PIE
Y

Kosteusanturi
Puhallinlukitus
Virtausvahti
Maksimihygrostaatti
Sisäinen PI-säädin
Ulkoinen PI-säädin
Ohjausviesti anturilta A1

Mikä säätöjärjestelmä mihinkin käyttöön?
Käyttö

Kosteusanturin sijainti
Huone tai poistokanava

Tuloilmakanava

raitisilmaosuus alle 33%

järjestelmä 1

järjestelmä 1

raitisilmaosuus alle 66%

järjestelmä 1 tai 2

järjestelmä 2 tai 3

raitisilmaosuus alle 100%

järjestelmä 2

järjestelmä 3

—

järjestelmä 3

järjestelmä 1

—

Ilmastointilaitteisto, jossa:

tuloilman kosteussäätö
Suora huonetilan kostutus

Ottakaa yhteys Defensor-edustajaan, mikäli käyttökohde on jokin seuraavista:
– Pienten huonetilojen (alle 200 m3) kostutus
– Ilmanvaihtojärjestelmät, joiden ilmanvaihtokerroin on suuri
– Muuttuvat ilmavirtausmäärät
– Säätötarkkuutta vaativat testaustilat
– Tilat, joissa höyrytehon maksimitarve vaihtelee voimakkaasti
– Tilat, joiden lämpötilavaihtelu on suuri
– Kylmätilat, ja kuivauksella varustetut järjestelmät

14

4.3

Laajennusosat
Seuraavassa taulukossa on esitetty Defensor Mk5 -höyrykostuttimen laajennusmahdollisuudet.
Defensor Mk5

Visual

Höyryntuottokyky, kg/h

5...16

Process

20...40

50...80

Sovitin RS232/RS485
Piirilevy RS232/RS485 -tiedonsiirtoon
rakennuksen säätöjärjestelmän kanssa

Paineenkompensointisarja maks.
10 000 Pa
Asennussarja täyttöastian asentamiseksi laitteen kanteen, jolloin kostutinta
voidaan käyttää järjestelmissä, joissa
kanavapaine on maks. 10 000 Pa

kpl

1

1

Yksikön kotelo ruostumattomasta
teräksestä
1)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

RFS

kpl

1

1

1
OVP

kpl

1

1

2
TRAF 1)

kpl

Riviliittimet 400-415 V/3~
Erilliset rivilittimet järjestelmiin, missä
lämmitysjännitettä ei saa kytkeä suoraan
kontaktoriin esim. paikallisten sähkömääräysten vuoksi

50...80

1

Muuntaja 400-500 V / 230 V
Muuntaja järjestelmiin, joita ei voida
syöttää erillisestä jännitelähteestä

20...40

RS

Kaukokäyttö ja -vianilmaisu
Piirilevy relekoskettimin ilmoitusten
“Käyttö”, “Höyry”, “Vika” ja “Huolto”
siirtoon ulkoisiin näyttöyksiköihin

5...16

kpl

1

1

1

1

KLK

KLG

KLK

KLG

1

1

S-Inox
kpl

1

2
L-Inox

1

1

1

S-Inox
2

1

2
L-Inox

1

2

Laitetyyppi tulee ilmaista tilattaessa
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4.4

Tarvikkeet

4.4.1

Tarvikkeiden listaus
Seuraavassa taulukossa on listattu Defensor Mk5 –höyrykostuttimelle toimitettavissa olevat tarvikkeet.
Defensor Mk5

Visual

Höyryntuottokyky, kg/h

5...16

Process

20...40

50...80

Höyrynjakoputki
(ks. tiedot kohdasta 4.4.2)

kpl

1

kpl

2

1

2

Järjest. 1
kpl

Puhallinyksikkö
(ks. tiedot kohdasta 4.4.2)

kpl

Järjest. 2

2

1

2

Järjest. 1

Järjest. 2

1

1

1

1

FAN3 Mk
L BC

FAN3 Mk
M BC

FAN3 Mk
L BC

1

1

2

1

1

2

Z10 (ø54/42,4)
kpl

1

2

kpl

1

2

Lauhteenpoistoletku / m

1

2

1

2

KS10

Suodatinventtiili

Z261
kpl

Asennusprofiili
kpl

1 (järjestelmää kohti)
BS4

BS5

BS6 1)

BS4

BS5

BS6 1)

1

1

1

1

1

1

Huonekosteusanturi

EGH 130
kpl

Kanavakosteusanturi

1 (järjestelmää kohti)
EGH 110

kpl

16

1

FAN3 Mk
M BC

Höyryletku / m

1)

50...80

Z..

OptiSorp -höyrynjakojärjestelmä
(ks. tiedot kohdasta 4.4.2)

20...40

81-...

Höyrynjakoputki Process
(ks. tiedot kohdasta 4.4.2)

5...16

Asennusprofiilit BS6 sisältyvät kaksoismallien toimitukseen

1 (järjestelmää kohti)

4.4.2

Varusteiden kuvaus
Höyrynjakoputket 81-… epäsuoraan huoneilman kostutukseen
Höyrynjakoputket valitaan kanavan leveyden (vaaka-asennus) tai kanavan korkeuden (pystyasennus)
ja höyrykostuttimen tuotantokyvyn mukaan.
Tärkeää! Valitse aina pisin mahdollinen höyrynjakoputki kostutusmatkan optimoimiseksi.

Höyrynjakoputket 81-...
(CrNi-terästä)

Kanavan
leveys (B)

Hoyryn tuotto

Malli

mm
210...400

maks., kg/h
10

81-200

1)

81-350 2)
81-500

2)

81-650
81-800
81-1000
81-1200
81-1500
81-1800
81-2000
81-2300
81-2500

Pituus, mm (L) 3)
200
350

400...600

30

500

600...750

30

650

750...900

50

800

900...1100

50

1000

1100...1300

50

1200

1300...1600

50

1500

1600...2000

50

1800

2000...2400

50

2000

2200...2600

50

2300

2500...2900

50

2500

2700...3100

50

Vain yksiköille, joiden höyryntuottokyky on maks. 10 kg/h
Vain yksiköille, joiden höyryntuottokyky on maks. 30 kg/h
3)
Erikoispituuksia saatavana pyydettäessä
1)
2)

Huom: Jos kostutusmatkaa (ks. kohta 5.3.1) on teknisistä syistä lyhennettävä, yhtä perusyksikköä kohti
on käytettävä kahta höyrynjakoputkea. Vaihtoehtoisesti on käytettävä OptiSorp -höyrynjakojärjestelmää. Tällaisessa tilanteessa ota yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan.

Höyrynjakoputki “Process” (varuste “Z…”)
Höyrynjakoputkea “Process” käytetään suorassa materiaalin kostutuksessa valmistusprosesseissa
(prosessikostutus) tai ilmanvaihtokanavissa, kun kyllästymismatka on kriittinen (höyrynjakoputki
“Process” lyhentää kyllästymismatkaa noin 30 %). Haluttu putkipituus on ilmoitettava tilauksen yhtey
dessä.
Defensor-kostuttimien valtuutettu edustaja auttaa sinua räätälöimään höyrynjakolaitteen “Process”
ilmastointijärjestelmään sopivaksi. Ilmoita tällöin seuraavat tiedot:
– höyrymäärä, kg/h
– ilmastointikanavan mitat (leveys x korkeus)
Tärkeää! Kohdassa 5.3.1 esitettyä kostutusmatkan määritystaulukkoa ei voida soveltaa höyrynjakoputkeen “Process”.
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OptiSorp -höyrynjakojärjestelmä
OptiSorp -höyrynjakojärjestelmää käytetään ilmastointikanavissa, joissa on käytettävissä hyvin lyhyt
kostutusmatka (kostutusmatkan laskeminen on esitetty kohdassa 5.3.1). Kanavamitat on ilmoitettava
tilauksen yhteydessä. Ota tällöin huomioon seuraavat seikat:

OptiSorp

1)

Höyryliitäntöjen
lukumäärä

Höyryntuottokyky
maks., kg/h 1)

Kanavamitat
Leveys, mm

Korkeus, mm

Järjestelmä 1

1

45 (30)

450...2700

450...1650

Järjestelmä 2

2

90 (60)

450...2700

450...2200

Kanavan leveydelle <600 mm pätevät suluissa ilmoitetut arvot

Huom: Lisätietoja OptiSorp -höyrynjakojärjestelmästä annetaan tuotteen mukana toimitettavassa käsi
kirjassa.

Puhallinyksikkö
Puhallinyksikköjä käytetään suoraan huoneilman kostutukseen käytettävien Defensor Mk5 Visual -kostuttimien yhteydessä. Puhallinyksiköt voidaan asentaa kostuttimen yläpuolelle seinään.

Puhallinyksikön malli (FAN3 Mk M BC tai FAN3 Mk L BC) ja lukumäärä riippuvat perusyksikön (-yksiköiden) höyrytuottokyvystä. Nämä tiedot ilmenevät kohdan 4.4.1 taulukosta.
Huom: Lisätietoja puhallinyksiköstä annetaan tuotteen mukana toimitettavassa käsikirjassa.
Puhallinyksikön mukana toimitetaan:
– Asennustarvikkeet sisältäen perusyksikköön suoraan asennettavan höyryletkun
– Puhallinyksikön käsikirja
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4.5

Laitevalintojen jälkeen
Höyrykostuttimen, varusteiden sekä toimintojen laajennusten valinnan jälkeen kostutusjärjestelmän
suunnittelussa edetään seuraavien kohtien mukaisesti:
– Yksikön asennus (kohta 5.2)
– Höyryasennus (kohta 5.3)
– Vesiasennus (kohta 5.4)
– Sähköasennus (kohta 5.5)
Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita suunnitteluohjeissa ei ole riittävästi käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään kysymyksiin.
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5

Asennus

5.1

Asennustyötä koskevat turvaohjeet
– Asennustyö on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla.
– Asennustyössä on noudatettava kaikkia voimassa olevia vesi-, höyry- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
– Kaikkia tässä käsikirjassa annettuja laiteasennusta sekä vesi-, höyry- ja sähköasennusta
koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
– Varoitus - sähköiskun vaara! Kostutinta ei saa kytkeä sähköverkkoon ennen kuin
kaikki asennustyöt on suoritettu.
– Elektroniset komponentit on hyvin herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa
avattuna nämä komponentit on suojattava mahdollisilta sähköpurkauksien aiheuttamilta
vaurioilta asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus).

5.2

Yksikön asennus

5.2.1

Kostuttimen sijoitus
Höyrykostuttimen sijoituspaikka riippuu suuresti höyrynjakoputken tai puhallinyksikön sijoituspaikasta
(ks. kohdat 5.3.1 tai 5.3.2). Kostuttimen oikean toiminnan varmistamiseksi ja parhaan hyötysuhteen
saavuttamiseksi sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon seuraavat seikat:
– Sijoita kostutin siten, että höyryletku on mahdollisimman lyhyt (enintään 4 m) ja sen taivutussäde
vähintään 300 mm, ylösvietto vähintään 20% tai alasvietto vähintään 5 % (ks. kohta 5.3.3).
– Defensor Mk5 -höyrykostuttimet on tarkoitettu seinään asennettaviksi. Varmista, että kostuttimen
asennusalusta (seinä, pilari, lattiateline yms.) on riittävän vahva kantamaan kostuttimen painon ja
on muutenkin sopiva laitteen asennukseen.
Varoitus! Älä asenna kostutinta suoraan ilmastointikanavaan (ei kestä kostuttimen painoa).
– Kostuttimen takalevy lämpenee käytön aikana (metallikotelon suurin sallittu pintalämpötila noin
60 - 70 °C). Varmista, ettei yksiköiden asennusalusta (seinä, pilari yms.) ei ole lämmölle arkaa
materiaalia.
– Käytettäessä puhallinyksikköä on kostutin asennettava aina puhallinyksikköä alemmaksi.
– Asenna kostutin siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa huoltoa varten (ks. vaadittavat vapaavälit
seuraavan sivun piirroksista).
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min. 400 mm

Vaadittavat vapaavälit

Laite A:
Laite B:

Mk5 ...50..
20 kg/h

Mk5 ...60..
30 kg/h

Mk5 ...80..
40 kg/h

30 kg/h

40 kg/h

40 kg/h

Laite B

Laite A

min. 50 mm

min. 600 mm

min. 400 mm

min. 600 mm

min. 600 mm

50 mm

Mitat ja painot

45 mm

103 mm

437 mm

300 mm

132 mm

194 mm

300 mm

69 mm

212 mm

1087 mm

160 mm

1087 mm

257 mm

500 mm

Kotelon koko

392 mm

pieni

594 mm

suuri

suuri kaksoismalli

Höyryntuotto, kg/h

5

8

10

16

20

24

30

40

50

60

80

Nettopaino, kg

36

36

37

38

41

43

43

44

1x41
1x43

2x43

2x44

Bruttopaino, kg

51

51

52

53

71

73

73

74

1x71
1x73

2x73

2x74
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5.2.2

Kostuttimen asennus
Tärkeää! Kiinnitä höyrykostutin ainoastaan yksikön mukana toimitetuilla kiinnitystarvikkeilla. Jos kiinnitys näillä tarvikkeilla ei onnistu, käytä muuta vastaavan lujuuden antavaa
kiinnitystapaa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Defensor-kostuttimien valtuutettuun
edustajaan.
Huom: Seuraavassa on esitetty kostuttimen kiinnitys ilman asennusprofiileja. Ohjeet yksikön kiinnittämiseksi asennusprofiileilla on painettu profiilien toimituspakkaukseen.

Mitta
Laite edestä katsottuna

5.2.3

a
b
c
d

pieni
232,0 mm
175,0 mm
166,5 mm
460,0 mm

Kotelo

suuri
237,0 mm
181,0 mm
166,5 mm
460,0 mm

•

Merkitse porausmallin (painettu pakkaukseen) avulla kiinnityspiste “A” seinään.
Tärkeää! Noudata sijoitusta koskevia ohjeita.

•

Poraa Ø10 mm reikä pisteeseen “A”. Aseta reikään mukana toimitettu muovitulppa ja kierrä ruuvi
reikään niin, että sen kanta jää 5 mm:n etäisyydelle seinästä.

•

Avaa vasemmanpuoleinen etulevy ja poista molemmat etulevyt. Ripusta yksikkö ruuvin varaan ja
kohdista yksikkö vesivaa‘an avulla täysin vaaka- ja pystysuoraan.

•

Merkitse kiinnityspisteet “B” ja poista yksikkö.

•

Poraa Ø10 mm reiät pisteisiin “B”. Aseta reikiin mukana toimitetut muovitulpat.

•

Ripusta yksikkö uudelleen ruuvin “A” varaan ennen alaruuvien kiinnittämistä. Varmista yksikön oikea
kohdistus vesivaa‘alla ennen ruuvien kiristystä.

•

Kiinnitä ja lukitse etulevyt paikoilleen.

Tarkastus asennuksen jälkeen
Varmista asennuksen oikea suoritus seuraavan tarkistuslistan avulla:
Onko yksikkö/yksiköt oikein sijoitettu?
(ks. kohta 5.2.1)
Onko yksikkö/yksiköt täysin vaaka- ja pystysuorassa?
Onko kostutin lujasti kiinnitetty?
(asennusalusta tukeva)
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5.3

Höyryasennus

5.3.1

Höyrynjakoputkien sijoitus ja asennus
Höyrynjakoputkien sijoituspaikka tulee määrittää ilmastointijärjestelmän mitoituksen yhteydessä. Noudata
seuraavia ohjeita kanavassa virtaavan ilman oikean kostutuksen varmistamiseksi.
Kostutusmatkan laskeminen
Höyrynjakoputkista virtaava vesihöyry vaatii tietyn matkan absorboituakseen ympäröivään ilmaan siten,
ettei se ole enää näkyvää höyryä. Tätä matkaa kutsutaan kostutusmatkaksi “BN”, ja sen perusteella
määritetään vähimmäisetäisyydet ylävirran puolella olevista kanavanosista.
Kostutusmakta
BN

Laajentumis- ja sekoittumismatka

φ1: Tuloilman kosteus ennen kostutusta
φ2: Tuloilman kosteus jälkeen kostutuksen

Kostutusmatka “BN” lasketaan monen tekijän perusteella, mutta se voidaan arvioida karkeasti alla
olevan taulukon avulla. Taulukossa esitetyt suositellut normaaliarvot perustuvat tuloilman lämpötilaan
15 °C - 30 °C. Lihavoidut arvot koskevat yksinomaan höyrynjakoputkia 81-…, suluissa esitetyt
arvot koskevat OptiSorp-höyrynjakojärjestelmää.
Tulevan ilman kosteus
ϕ1, % suht.kost.
5
10
20

40
0.9 (0.22)
0.8 (0.20)
0.7 (0.16)

Kostutusmatka BN, m
Poistuvan ilman kosteus ϕ2, % suht.kost.
50
60
70
80
1.1 (0.28)
1.4 (0.36)
1.8 (0.48)
2.3 (0.66)
1.0 (0.26)
1.3 (0.34)
1.7 (0.45)
2.2 (0.64)
0.9 (0.22)
1.2 (0.30)
1.5 (0.41)
2.1 (0.58)

30
40
50
60
70

0.5 (0.10)
−
−
−
−

0.8 (0.17)
0.5 (0.11)
−
−
−

1.0 (0.25)
0.8 (0.20)
0.5 (0.13)
−
−

1.4 (0.36)
1.2 (0.30)
1.0 (0.24)
0.7 (0.16)
−

1.9 (0.52)
1.7 (0.45)
1.5 (0.38)
1.2 (0.30)
0.8 (0.20)

90
3.5 (1.08)
3.4 (1.04)
3.2 (0.96)
2.9 (0.88)
2.7 (0.79)
2.4 (0.69)
2.1 (0.58)
1.7 (0.45)

Kanavaleveyksillä <600 mm kostutusmatka OptiSorp-järjestelmää käytettäessä kasvaa noin 50 %
ϕ1 %:
ϕ2 %:

Tuloilman suhteellinen kosteus ennen kostutusta alimmassa tuloilman lämpötilassa
Tuloilman suhteellinen kosteus höyrynjakoputken jälkeen höyryn maksimituotannolla

Esimerkki
tavoite:

ϕ1= 30 %, ϕ2= 70 %

kostutusmatka BN:

1,4 m (OptiSorp -höyrynjakojärjestelmälle 0,36 m)

Huom: Jos kostutusmatkaa on teknisistä syistä lyhennettävä, yhtä perusyksikköä kohti on käytettävä
kahta höyrynjakoputkea. Vaihtoehtoisesti on käytettävä OptiSorp -höyrynjakojärjestelmää. Tällaisessa
tilanteessa ota yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan.
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Noudatettavat vähimmäisetäisyydet
Jotta höyrynjakoputkesta virtaava vesihöyry ei lauhtuisi alavirran puolella olevien kanavanosien pinnoille,
vaaditaan höyrynjakoputkeen alla esitetyt vähimmäisetäisyydet (riippuvat kostutusmatkasta “BN”).

ennen supistusta/supistuksen jälkeen

laajennuksen jälkeen

0.5 x BN

0.5 x BN

ennen haaroitusta

BN

BN
ennen mittausanturia

BN

ennen/jälkeen/suodattimen/pellin

1.5 x BN *

ennen hajotinta

ennen käyrää

5 cm

5 x BN

ennen/jälkeen/puhaltimen, poistokanavan jälkeen

BN

BN

2,5 x BN ennen pisaranerotinta

Asennustapa ja asennusmitat
Höyrynjakoputket on suunniteltu asennettaviksi joko vaakasuoraan (kanavan seinämään) tai lisätarvikkeilla pystysuoraan (kanavan lattiaan). Höyryreikien on aina oltava suunnattu ylöspäin ja
suorassa kulmassa ilmavirtaan nähden.
Mikäli mahdollista, höyrynjakoputket on asennettava kanavan painepuolelle (suurin kanavapaine
1500 Pa). Jos höyrynjakoputket asennetaan kanavan imupuolelle, suurin alipaine saa olla enintään
1000 Pa.
Valitse höyrynjakoputkille sopiva paikka kanavistosta (ks. ohjeita seuraavalla sivulla) ja sijoita putket
siten, että ne jakavat höyryn tasaisesti kanavaan.
Höyrynjakoputkien sijoituksessa on noudatettava seuraavia mittoja.
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Huom: OptiSorp -höyrynjakojärjestelmän sijoitus on kuvattu erillisessä käsikirjassa.
gmin=
hmin=

150 mm
85 mm

H ≥400mm

min. H= 250 mm

min. H= 400 mm

min. H= 600 mm

min. H=720 mm

min. H= 350 mm

min. H= 500 mm

min. H= 600 mm

min. H= 200 mm

min. H= 300 mm

min. H= 400 mm

min. H= 500 mm

Ilmastointikanavia koskevia ohjeita
– Höyrynjakoputkien asennuksen ja tarkastuksen helpottamiseksi kanavaan on suunniteltava riittävän suuret
tarkastusluukut.
– Ilmastointikanavan tulee olla vesitiivis kostutusmatkan koko pituudelta.
– Lämmittämättömien huoneiden kautta kulkevat kanavaosuudet tulee eristää, jotta kostea ilma ei lauhdu kanavan
seinämille.
– Ilman tulee virrata vapaasti. Huono ilmavirtaus kanavassa (esteiden, jyrkkien mutkien yms. vuoksi) voi aiheuttaa
kostutetun ilman lauhtumista.
– Höyrynjakoputkia ei saa asentaa pyöreisiin ilmastointikanaviin.
Jos sinulla on kysyttävää höyrykostuttimien yhteydessä käytettävien ilmastointikanavien mitoituksesta, pyydämme
ottamaan yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan.
Höyrynjakoputkien/OptiSorp -höyrynjakojärjestelmän asennusohjeet
Yksityiskohtaiset ohjeet höyrynjakoputkien/OptiSorp -höyrynjakojärjestelmän asennusta varten on esitetty näiden
tuotteiden erillisissä asennusohjeissa.
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5.3.2

Puhallinyksikön sijoitus ja asennus
Puhallinyksikkö asennetaan seinään kostuttimen yläpuolelle, erilleen kostuttimesta. Jotta puhallinyksiköstä tuleva höyry jakautuisi tasaisesti huonetilaan eikä lauhtuisi huonepinnoille (kattoon,
seinäpalkkeihin, pilareihin yms.), on puhallinyksikön sijoituksessa noudatettava seuraavia vähimmäisetäisyyksiä.

FAN3 Mk M BC
mD max.

FAN3 Mk L BC

8 kg/h

16 kg/h

30 kg/h

40 kg/h

A min.

3,0 m

6,0 m

8,0 m

10,0 m

B min.

0,5 m

0,7 m

1,0 m

1,5 m

C ca.

2,2 m

2,2 m

2,2 m

2,2 m

D ca.

0,5 m

0,7 m

1,0 m

1,5 m

0,34 ... 2,0 m

0,34 ... 2,0 m

0,55 ... 2,0 m

0,55 ... 2,0 m

E

Huom: Taulukossa esitetyt vähimmäisetäisyydet pätevät 15°C huonelämpötilalle ja maks. 60 % huoneilman kosteudelle.
Alhaisemmille lämpötiloille ja ja/tai suuremmalle suhteelliselle kosteudelle etäisyyksiä on suurennettava vastaavasti.

Huom: Kosteuden jakamiseksi tasaisesti huonetilaan on näiden minimietäisyyksien lisäksi otettava
huomioon mm. huoneen tilavuus, korkeus jne. Jos sinulla on kysyttävää suorasta huoneilman kostutuksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan.
Lisätietoja on esitetty erillisessä puhallinyksikön käsikirjassa.
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Höyryletkun asennus
Tärkeää! Käytä ainoastaan alkuperäistä Defensor -höyryletkua. Muiden letkujen käyttö voi aiheuttaa
laitteiston toimintahäiriöitä.
Tärkeää! Asennuksen jälkeen on höyryletkun suojamuovi poistettava (vain käytettäessä mustaa
letkua).
Höyryletkun asennus
Höyryletkun asennustapa riippuu siitä, miten höyrynjakoputki on sijoitettu:
– Höyrynjakoputki asennettu yli 300 mm korkeudelle kostuttimen yläreunasta:

min. 20 %
Rm
300 in.
mm

min. 20 %

max. 4m

max. 4m

in.
Rm 0 mm
30

min. 300 mm

min. 5 %

min. 300 mm

Vedä höyryletku höyrynjakoputkeen siten, että se ylittää 300 mm:n vähimmäiskorkeuden  ja sen
jälkeen viettää vähintään 5 % alaspäin (vasen kuva) tai vähintään 20 % ylöspäin (oikea kuva).
Varmista, että letkun taivutussäde on vähintään 300 mm.
Huom: Yksiköissä, joiden höyryntuotto on ≤ 20 kg/h, erillistä lauhteenpoistoa lauhteenpoistoletkulla ei
välttämättä tarvita. Muuten letku tulee asentaa höyrynjakoputkien (höyrynjakoputki 81-…) asennusohjeiden mukaisesti.
– Höyrynjakoputki asennettu alle 300 mm:n korkeudelle kostuttimen yläreunasta:

in.
Rm mm
300

min. 20%

min. 20 %

max. 4m

min. 300 mm

min. 5 %

min. 300 mm

min. 20 %

max. 4m

min. 5 %
Rmin.
300 mm

5.3.3

Vedä höyryletku höyrynjakoputkeen siten, että se ylittää 300 mm:n vähimmäiskorkeuden vähintään 20 % nousulla ja sen jälkeen viettää vähintään 5 % alaspäin.
– Tee höyryletkusta mahdollisimman lyhyt (maks. 4 m), mutta varmista samalla, että letkun taivutussäde on vähintään 300 mm. Tärkeää! Ota huomioon 10 mm:n vesipatsasta vastaava painehäviö
(noin 100 Pa) letkumetriä kohden.
Huomautus: Mikäli höyryletkun pituus ylittää maksimipituuden 4 m, ottakaa yhteys Defensor-maahantuojaan. Yli 4 m pitkät höyrylinjan vedot on suositeltavaa tehdä esim. kupariputkella, joka
eristetään koko pituudeltaan.
– Letkun poikkipinta-alaa supistavia taitteita yms. on vältettävä letkun koko pituudella. Sulkuhanan
asentaminen höyryletkuun on kielletty.
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– Höyryletkuun ei saa jäädä lauhdepussia. Tukekaa letku tarvittaessa kiinnikkeillä tai asentakaa letkuun
lauhteenpoisto.
– Tärkeää! Höyryletkun pituutta ja asennustapaa määritettäessä on otettava huomioon, että letku
saattaa hieman lyhetä ajan myötä.
Höyryletkun liitäntä
Höyryletku on kiinnitettävä höyrynjakoputkeen ja kostuttimen höyryliitäntään letkukiinnikkeillä.
Kiinteä höyryputkisto
Kiinteät höyryputket on asennettava edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon seuraavaa:
– Sisähalkaisijan tulee olla vähintään 45 mm putken koko pituudella.
– Käytä ainoastaan kupariputkia käytettäessä käsittelemätöntä juomavettä, tai ruostumattomia teräsputkia (vähint. DIN 1.4301) käytettäessä täysin demineralisoitua vettä.
– Lauhteen muodostumisen ja siitä johtuvien häviöiden välttämiseksi höyryputket on eristettävä.
– Jäykkien putkien pienin taivutussäde on 100 mm.
– Kiinteät putket liitetään höyrynjakoputkiin ja kostuttimeen höyryletkun kappaleilla, jotka kiinnitetään
letkunkiristimillä. Kostuttimessa on tätä varten G 1 1/4" liitin.
– Tärkeää! Ota huomioon 10 mm:n vesipatsasta vastaava painehäviö (noin 100 Pa) putkimetriä
tai 90° mutkaa kohden.

5.3.4

Lauhteenpoistoletkun asennus
Tärkeää! Käytä ainoastaan alkuperäistä Defensor-lauhteenpoistoletkua. Muunlaisten letkujen käyttö
voi aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä
Letkun asennus riippuu siitä, miten höyrynjakoputki on sijoitettu:
– Höyrynjakoputki on asennettu yli 300 mm:n korkeudelle kostuttimen yläreunasta:

min. 300 mm

min. 20 %

n.
mi

Ø
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min. 300 mm

Vedä lauhteenpoistoletku kostuttimeen siten, että se viettää vähintään 20 % alaspäin ja muodostaa
vesilukon (taivutussäde vähintään Ø 200 mm), ja työnnä letkunpää noin 2 cm sisään kostuttimen
kattolevyssä olevasta aukosta.

min. 20 %

m

0m

20

n.

i
Øm

m

0m

20

– Höyrynjakoputki on asennettu alle 300 mm:n korkeudelle kostuttimen yläreunasta:

m

min. 300 mm

min. 20 %

in.
Øm

Øm

in.

20
0m

20
0m

m

min. 20 %

min. 300 mm

Vedä lauhteenpoistoletku suoraan viemäröintiin siten, että se viettää vähintään 20 % alaspäin ja
muodostaa vesilukon (taivutussäde vähintään Ø 200 mm).

Huom: Jos kostutinta käytetään useiden höyrynjakoputkien syöttämiseen, yksittäiset lauhteenpoistoletkut
on vedettävä tyhjennyskanavaan.
Tärkeää! Lauhteenpoistoletkussa oleva vesilukko on täytettävä vedellä ennen kostuttimen käyttöönottoa.

5.3.5

Höyryasennuksen tarkastus
Varmista höyryasennuksen oikea suoritus seuraavan tarkistuslistan avulla:
– Höyrynjakoputki
Onko höyrynjakoputki oikein sijoitettu ja kiinnitetty (ruuvit tiukalla)?
Ovatko höyryreiät suorassa kulmassa ilmavirtaan nähden?
– Höyryletku
Onko letkun pituus enintään 4 m?
Onko taivutussäde vähintään 300 mm (kiinteissä putkissa vähintään 100 mm)?
Onko letku asennettu ohjeiden mukaisesti?
Höyryletku: ei saa riippua (lauhteen kertyminen estetty)?
Jäykkä höyryputki: Onko se hyvin eristetty? Onko käytetty oikeaa eristemateriaalia? Onko sisähalkaisijaa koskevat vaatimukset täytetty?
Onko höyryletku kiinnitetty lujasti seinään?
Onko käytönaikainen lämpölaajeneminen ja letkun lyheneminen ajan mittaan otettu huomioon?
Onko höyryletkun suojakalvo poistettu?
– Lauhteenpoistoletku
Onko alasvietto vähintään 20 %?
Onko vesilukko tehty ja täytetty vedellä?
Onko letku oikein kiinnitetty?
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5.4

Vesiasennus
Kaikki vesiasennustyöt on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden
(esim. putkiasentajien) suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla.
Noudata kaikkia voimassa olevia määräyksiä, jotka koskevat laitteiden asennusta vedenjakelu- ja viemäriverkkoon.
Varoitus - sähköiskun vaara!. Ennen asennustyön suorittamista laitteesta on katkaistava
virta ja sen asiaton käyttö estettävä.

5.4.1

Vesiasennuksen suoritus
Vesijärjestelmä

1
2

min. 30 cm

3

4
H2O
(1...10 bar)

7

30

9

5

8

9

1

Vesiliitäntä, liitosmutteri G 1/2"

2

Vedensyöttöputki (pienin sisä-Ø: 8 mm)

3

Vedenpoistoliitäntä Ø 40 mm

4

Vedenpoistoputki (pienin sisä-Ø 40 mm, vähimmäispituus 30 cm, suoraan alaspäin)

5

Paineenrajoitusventtiili (pakollinen, jos vedenpaine kiinteistön jakeluverkossa on > 10 bar)

6

Manometri (suositellaan asennettavaksi kiinteistön puolelle)

7

Suodatinventtiili (varuste “Z261”)

8

Tyhjennyskanava (kiinteistön puolella)

9

Vesilukko (pienin sisä-Ø: 40 mm, kiinteistön puolella)

10

8

6

10

Viemäri, kiinteistön puolella (pienin sisä-Ø: 40 mm)

Veden syöttö
Vedensyöttöputki (pienin sisä-Ø: 8 mm) on tarkoitettu liitettäväksi suodatinventtiilin (saatavana lisävarusteena) kautta yksikön vesiliitäntään (ks. kuva edellisellä sivulla). Suodatinventtiilin sijasta voidaan
käyttää myös sulkuventtiiliä ja vedensuodatinta. Suodatinventtiili on asennettava mahdollisimman
lähelle kostutinta. Ennen kuin liität vedensyöttöputken kostuttimeen, huuhtele se huolellisesti puhtaaksi
runsaalla vedellä.
Varoitus - vauriovaara! Kostutinliitännässä oleva liitosmutteri on kiristettävä ainoastaan
käsin.
Seuraavia liitäntäarvoja on noudatettava:
– Liitäntä kostuttimeen: G 1/2" (liitosmutterilla)
– Syöttöputken pienin sisähalkaisija: 8 mm
– Sallittu jakeluverkon paine 1,0 - 10,0 bar (ei paineiskuja)
Jos jakeluverkon paine ylittää 10 bar, vedensyöttöputkeen on asennettava paineenrajoitusventtiili
(asetettuna 2,0 bar paineeseen). Jos jakeluverkon paine alittaa 1,0 bar, ota yhteyttä Defensor-kostuttimien valtuutettuun edustajaan.
– Veden virtaama: 1 l/min 15 kg/h höyryntuottoa kohden
– Sallittu syöttöveden lämpötila: 1 - 40°C
– Veden laatu:
– Käyttäkää Defensor Mk5-laitteen syötössä vain käsittelemätöntä juomavettä tai täysin kalkkija suolavapaata vettä.
Huomautus: Kalkki- ja suolavapaan veden käyttö vähentää huollon tarpeen minimiin.
– Minkäänlaisten lisäaineiden käyttö syöttövedessä ei ole sallitua. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vahinkoa terveydelle.
– Mikäli Defensor Mk5-laitetta aiotaan käyttää pehmennetyllä vedellä, pyydämme ottamaan yhteyttä
paikalliseen Defensor-edustajaan.
– Liitosmateriaalin on oltava paineenkestävää ja hyväksyttyä käytettäväksi juomavesijohdoissa.
Varoitus! Täysin demineralisoitu vesi on syövyttävää. Demineralisoituun järjestelmään
tehtävien liitäntöjen on oltava ruostumatonta terästä (vähint. DIN 1.4301) tai kemikaaleja
kestävää muovia (esim. polypropeenia).
– Tärkeää! Ennen vedensyöttöputken liittämistä huuhtele se huolellisesti puhtaaksi vedellä.
Veden poisto
Veden poisto tapahtuu paineettomasti. Veden patoutumisen välttämiseksi poistovesi on johdettava
poistoputken kautta 30 cm:n pituisen letkun kautta suoraan alaspäin tyhjennyskanavaan. Tämän
jälkeen jätevesi johdetaan vesilukon kautta kiinteistön viemärijärjestelmään. Poistoputken sisähalkaisijan on oltava koko matkalla vähintään 40 mm. Poistoputki on kiinnitettävä kunnolla ja asennettava
siten, että se on helppo tarkastaa ja puhdistaa.
Seuraavia liitäntäarvoja on noudatettava:
– Poistovesivirta: noin 2,5 l/min 15 kg/h höyryntuottoa kohti
– Poistoveden lämpötila: 60 - 90 °C
Varoitus! Käytä ainoastaan lämmönkestäviä asennusmateriaaleja!
Varoitus! Täysin demineralisoitu vesi on syövyttävää. Demineralisoituun järjestelmään
tehtävien liitäntöjen on oltava ruostumatonta terästä (vähint. DIN 1.4301) tai kemikaaleja
kestävää muovia (esim. polypropeenia).
– Liitäntä kostuttimeen: letkuliitin Ø 40 mm
Varoitus! Letku on kiinnitettävä kostutinliitäntään letkukiinnikkeellä.
– Poistoputken pienin sisähalkaisija: 40 mm
– Pienin alasvietto vesilukon jälkeen: 10 %
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5.4.2

Vesiasennuksen tarkastus
Varmista höyryasennuksen oikea suoritus seuraavan tarkistuslistan avulla:
– Veden syöttö
Onko syöttöputkeen on asennettu suodatinventtiili tai sulkuventtiili ja 5 µm -vedensuodatin?
Ovatko veden paine ja lämpötila sallituissa arvoissa (1,0 - 10 bar ja 1 - 40°C)?
Vastaako vesivirta kostuttimen (kostuttimien) vedentarvetta?
Onko kaikki putket kunnolla kiinnitetty (kierreliitokset tiukalla)?
Onko syöttöputki tiivis?
– Veden poisto
Onko poistoputken sisähalkaisija koko matkalla vähintään 40 mm?
Onko poistoputken alasvietto vesilukon jälkeen vähintään 10 %?
Onko käytetyn materiaalin lämmönkestävyys vähintään 100 °C?
Onko letkut ja putket kunnolla kiinnitetty (letkunkiristimet ja kierreliitokset tiukalla)?
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5.5

Sähköasennus
– Sähköasennustyö on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden
(sähköasentajan tai pätevyydeltään vastaavan henkilön) suoritettavaksi. Henkilöiden
pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla.
– Varoitus - sähköiskun vaara! Kostutinta ei saa kytkeä sähköverkkoon ennen kuin
kaikki asennustyöt on suoritettu.
– Asennustyössä on noudatettava kaikkia voimassa olevia sähköasennuksia koskevia
määräyksiä
– Varoitus! Elektroniset komponentit ovat hyvin herkkiä sähköstaattisille purkauksille.
Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava mahdollisilta sähköpurkauksien aiheuttamilta vaurioilta asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus).

5.5.1

1
2
3
4
5
6
7

Sähköjärjestelmä

Kuumennusjännitteen syöttö Up
Ohjausjännitteen syöttö Uc
Sovitin RS232/RS485
(laajennus “RS” vain Mk5 Process-malleihin)
Kaukokäyttö ja -vianilmaisu (lisäkortti “RFS”)
Jatkuvatoiminen ulkoinen säädin
Kosteusanturi (syöttöilma/huoneilma)
Kosteussäädin (turvalaite)

8
9
10
11
12
13
14
15

Virtausmittari
Tuuletuksen lukitus
Ulkoinen suojapiiri
Höyrykostutin
Jatkuvatoiminen sisäisen säädin
Ohjausjännitteen syöttö toiseen yksikköön
Toisen yksikön ohjaus
Toinen yksikkö (alkaen koosta 50 kg/h)
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X1

te
Lai

B

JP1
JP2

LC-näyttö

te
Lai

A

F2 (1AF)

F1 (6.3 AT)

L1 N SK1SK2

J7

Syöttömoduuli

Laite B

F3

Q3

K1

L1

L1

P

L2

L2

N P1

L3 PE

L3

X6

2

3

4

K2
Error

A3

A2

A1

S3

S2

S1

5

7

8

1

ON

3

ON-OFF

V+ IN GND

4

9 10

K4
Unit On

J3

2

S4

siltaus JP2
asennossa 24V

siltaus JP2
140...10kΩ asennossa 5V

V+ IN GND

P / PI

+ –

6

K3
Service

Com-Port

Häiriöreleet (K1...K4)

1

K1
Steam

H1(Optio)

Ohjauskorti

Laite A

JP2

J6
M

V+ IN GND

F5
(200 mAF)

L1

N

L1 N

F4

Q4

PE

T1 (Optio)

INPUT 440-500V

J

L1 N SK1SK2

200-240V / 50...60Hz

F4

Q4

X1

JP1
JP2

F2 (1AF)

F1 (6.3 AT)

Syöttömoduuli

200-240V / 50...60Hz
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200-240V / 50...60Hz

ϕ

B1

Δp

B2

max.

B3

K3

F3

Q3

K1

L1

L1

P

L2

L2

N P1

L3 PE

L3

X6

5.5.2
Liitäntäkaavio

Sähköasennus on suoritettava alla esitetyn liitäntäkaavion mukaisesti.
Tärkeää! Noudata kappaleen 5.5.3 liitäntäohjeita.

Liitäntäkaavion selitteet
A1

Säädin (aktiivinen) tai kosteusanturi

A2

Säädin (passivinen), jumppisilta JP2 asentoon 5V

A3

Säätö on/off control, jumppisilta JP2 asentoon 24V

B1

Puhallinlukitus

B2

Virtausvahti

B3

Rajoitushygrostaatti

F1

Teholähteen sisäinen sulake (6,3 A hidas)

F2

Teholähteen sisäinen sulake (1 A, nopea)

F3

Kuumennuspiirin sulakkeet (ks. taulukko seuraavalla sivulla)

F4

Ohjauspiirin sulake (maks. 10 A, hidas)

F5

Ohjausmoduulin sulake (200 mA, nopea)

H1

Toiminnan ja häiriön etäisnäyttö (laajennusosa “RFS”)

J

Johtosilta asetettava ellei ulkoista lukituspiiriä käytetä

J3

Liitäntä kaukokäyttöä ja -vianilmaisua varten

J6

Nauhakaapelin liitin B-yksikölle (vain laitteille joiden tuotto 50...80 kg/h)

J7

Nauhakaapelin liitin A-yksiköltä

JP2

Jumppi (säätöviestin valinta) A-yksikön ohjauskortilla

K1

Lämmitysjännitteen kontaktori A/B -yksikkö

K3

Ulkoinen lukituspiiri (rajoitushygrostaatti, virtausvahti jne.)

M

Puhallinyksikkö (lisälaite “FAN..”)

Q3

Ulkoinen pääkytkin lämmitysjännitesyötössä

Q4

Ulkoinen pääkytkin ohjausjännitesyötössä

T1

Muuntaja eri ohjausjännitteen syöttöön (optio “TRAF”)

S1

Valintakytkin “huuhtelun jakso”

S2

Valintakytkin “huollon aikajakso”

S3

Valintakytkin “säätöviesti”

S4

DIP-kytkin “laiteasetukset”

X1

Ohjausjännitteen liitäntä

X6

Jännitesyötön liitäntä yksiköstä A yksikköön B
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5.5.3

Sähköliitäntöjen suorittaminen
Tärkeää:
– Kaikki liitäntäkaapelit on vedettävä yksikön pohjalevyssä olevien kaapeliläpivientien läpi (lukuun
ottamatta kuumennuskaapelia, jota varten on oma kaapelikiinnike).
– Eri sähkökomponentteja koskevia ohjeita on noudatettava.
Lämmitysjännitteen syöttö Up
Tärkeää! Ennen liitäntää varmista, että verkkojännite vastaa yksikön lämmitysjännitettä (ks.
merkintää yksikön tyyppikilvessä).
Kostutin (kaksoismalleissa kumpikin yksikkö erikseen) on liitettävä verkkosyöttöön liitäntäkaavion mukaisesti katkaisimen “Q3” (jokanapainen työsuojakytkin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm) ja sulakeryhmän “F3” (ks. tiedot alla olevasta taulukosta) kautta. Syöttöjohdot vedetään
yksikköön vedonpoistajilla varustettujen kaapeliläpivientien kautta tai kaapelikiinnikkeillä kiinnitettynä
ja liitetään verkkokontaktoriin “K1”.
Tärkeää! Kaksoismalleissa kummassakin yksikössä on oma arvokilpi.

F3, A, nopea

AL min., mm2

IN max., A

PN max., kW

200 V/3~
50…60 Hz

F3, A, nopea

AL min., mm2

IN max., A

PN max., kW

230 V/1N~
50…60 Hz

F3, A, nopea

AL min., mm2

IN max., A

PN max., kW

240 V/1N~
50…60 Hz

F3, A, nopea

AL min., mm2

IN max., A

PN max., kW

415 V/3P~
50…60 Hz

F3, A, nopea

AL min., mm2

IN max., A

PN max., kW

220 V/3~
50…60 Hz

F3, A, nopea

AL min., mm2

IN max., A

PN max., kW

400 V/3~
50…60 Hz

Mk5 Visual 5-..
Mk5 Process 5-..

3,8 5,5 1,5 10 3,4 9,0 2,5 16 4,0 6,0 1,5 10 4,0 17,0 2,5 20 4,0 16,5 4,0 20 3,0 8,2 1,5 10

Mk5 Visual 8-..
Mk5 Process 8-..

6,0 8,7 1,5 10 5,5 14,4 2,5 16 6,5 9,0 1,5 10 6,5 27,2 6,0 32 6,0 26,0 6,0 32 4,5 13,1 1,5 16

Mk5 Visual 10-..
Mk5 Process 10-..

7,5 11,0 1,5 16 6,7 17,7 2,5 20 8,0 11,5 1,5 16 8,0 33,0 10,0 40 7,4 32,0 10,0 40 5,5 16,1 2,5 20

Mk5 Visual 16-..
Mk5 Process 16-..

12,0 17,4 2,5 20 10,9 28,7 6,0 32 13,0 18,1 2,5 20 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 9,0 26,1 6,0 32

Mk5 Visual 20-..
Mk5 Process 20-..

14,9 21,5 6,0 25 13,5 35,4 10,0 40 16,0 22,3 4,0 25 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 11,1 32,2 10,0 40

Mk5 Visual 24-..
Mk5 Process 24-..

18,1 26,2 6,0 32 16,4 43,1 16,0 63 19,5 27,2 6,0 32

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 13,5 39,2 16,0 63

Mk5 Visual 30-..
Mk5 Process 30-..

22,3 32,3 10,0 40 20,2 53,1 16,0 63 24,0 33,5 10,0 40 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 16,7 48,3 16,0 63

Mk5 Visual 40-..
Mk5 Process 40-..

30,0 43,3 16,0 63 27,2 71,4 25,0 80 32,3 45,0 16,0 63 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 22,4 64,9 25,0 80

A
Mk5 Visual 50-..
Mk5 Process 50-.. B
A
Mk5 Visual 60-..
Mk5 Process 60-.. B
A
Mk5 Visual 80-..
Mk5 Process 80-.. B

14,9 21,5 6,0 25,0
+ + + +
22,3 32,3 10,0 40,0
22,3 32,3 10,0 40,0
+ + + +
22,3 32,3 10,0 40,0
30,0 43,3 16,0 63,0
+ + + +
30,0 43,3 16,0 63,0

B
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A

13,5 35,4 10,0
+ + +
20,2 53,1 16,0
20,2 53,1 16,0
+ + +
20,2 53,1 16,0
27,2 71,4 25,0
+ + +
27,2 71,4 25,0

LC-näyttö

40
+
63
63
+
63
80
+
80

16,0 22,3 4,0
+ + +
24,0 33,5 10,0
24,0 33,5 10,0
+ + +
24,0 33,5 10,0
32,3 45,0 16,0
+ + +
32,3 45,0 16,0

25
11,1 32,2 10,0
+ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– + + +
40
16,7 48,3 16,0
40
16,7 48,3 16,0
+ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– + + +
40
16,7 48,3 16,0
63
22,4 64,9 25,0
+ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– + + +
63
22,4 64,9 25,0

40
+
63
63
+
63
80
+
80

Ohjausjännitteen syöttö Uc
Tärkeää! Ennen liitäntää varmista, että verkkojännite vastaa yksikön ohjausjännitettä (200
- 240 V, 50 - 60 Hz).
Tärkeää! Kostuttimen saa kytkeä vain suojakontaktorilla varustettuun syöttöön.
Ohjausjännite Uc liitetään liitäntäkaavion mukaisesti syöttömoduulissa olevaan liittimeen “X1”. Asiakkaan tulee asentaa syöttöjohtoon katkaisin “Q4” (jokanapainen työsuojakytkin, jonka koskettimien
avautumisväli on vähintään 3 mm) ja sulake “F4” (maks. 10 A, hidas). (Nämä ovat ehdottomia vaatimuksia).
Huom: Kaksoismalleissa, joissa molemmat yksiköt on kytketty toisiinsa, ohjausjännite liitetään näyttöja ohjauslaitteilla varustettuun yksikköön (yksikkö A). Toisen yksikön (yksikön B) liitintä “X1” ei tällöin
käytetä. Ohjausjännite liitetään yksikköön B siten, että molempien yksiköiden syöttömoduulien liittimet
“X6” liitetään mukana toimitetulla kaapelilla toisiinsa.
Verkkokaapelin on poikkipinnaltaan täytettävä voimassa olevat määräykset (minimipoikkipinta 1,5 mm2).
Lukituspiiri
Kostutinjärjestelmän lukitsemiseksi kanavan ilmavirtaukseen järjestelmään on tehtävä alla määritellyt
liitännät.
Tätä tarkoitusta varten ulkoisten valvontalaitteiden (maksimikosteuden säädin, virtausvahti, puhallinlukitus) potentiaalivapaat koskettimet (maks. kuormitus 250V/5A) kytketään liittimen “X1” vastaavien
koskettimien kanssa sarjaan liitäntäkaavion mukaisesti.
Varoitus - sähköiskun vaara! Liittimessä “X1” on verkkojännite (maks. 240 V). Kostutin (teho- ja
ohjauskomponentit) on erotettava verkkosyötöstä ennen liitäntöjen suorittamista.
Jos ulkoisia valvontalaitteita ei jostain syystä liitetä kostuttimeen, liittimen “X1” asianomaiset koskettimet
on sillattava hyppyjohtimella “J”.
Älä kytke asiaankuulumattomia jännitteitä liittimiin.
Johdon läpimitta valitaan paikallisten määräysten mukaisesti (minimi  1 mm2).
Kaukokäyttö ja -vianilmaisu H1 (laajennusosa “RFS”)
Kaukokäytön ja -vianilmaisun piirilevy liitetään järjestelmään ohjauskortissa olevan liittimen “J3” kautta.
Piirilevyssä on potentiaalivapaat relekoskettimet K1 - K4 seuraavien kostuttimen toimintaan liittyvien
ilmaisujen liittämiseksi:
– K1 “Höyryntuotto”: Rele sulkeutuu, kun yksikkö alkaa tuottaa höyryä.
– K2 “Vika”:

Rele aktivoituu vian ilmetessä.

– K3 “Huolto”:

Rele aktivoituu, kun asetettu huoltoväli on umpeutunut.

– K4 “Käyttö”:

Rele sulkeutuu, kun yksikkö kytketään päälle virtakytkimellä.

Suurin sallittu koskettimien kuormitus on 250V/5A.
Asiakkaan on huolehdittava releiden ja pienoiskoskettimien riittävästä häiriösuojauksesta.
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Ohjaussignaali / kosteusanturin signaali
Ulkoinen aktiivinen säädin “A1”, passiivinen säädin “A2”, On/Off-kosteussäädin “A3” tai kosteusanturi
(säätöön sisäisen säätimen kautta) liitetään asianomaisiin koskettimiin liitäntäkaavion mukaisesti. Liitäntätiedot on esitetty seuraavassa taulukossa:
Säätölaite
ulkoinen
Liitännät

aktiivinen
säädin “A1”

passiiinen
säädin “A2”

Säätölaite
sisäinen
On/Off
säädin “A3”

Kosteusanturi

Pos. Jumper JP2
– nolla
–5V
– 24 V

24V

5V

24V

5V

24V

5V

JP2

X

X
140 Ω ... 10 kΩ

JP2

X

JP2

Kiertovalitsin S3
Asento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signaali
Ei signaalia
On/Off 24V
0...5 V DC (potentiometri)
0...10 V DC
0...1 V DC
1...5 V DC
2...10 V DC
0...20 V Vaiheleikkaus
4...20 mA
0...20 mA

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Huom: Kosteusanturi on asennettava höyrynjakoputken jälkeiseen kanavanosaan, mutta ei lähelle
ilmastointijärjestelmän lämmitys- tai jäähdytyslaitteita. Etäisyyden höyrynjakoputkesta tulee olla vähintään 5 kertaa kostutusmatka BN.
Säätimen/anturin asennus ja liitäntä on kuvattu yksityiskohtaisesti näiden komponenttien erillisissä
asennusohjeissa.
Kaksoismallien ohjauskaapeli
Mukana toimitettu ohjauskaapeli (nauhakaapeli) liitetään yksikön A ohjauskortin liittimeen “J6” ja yksikön
B teholähdemoduulin liittimeen “J7”.
Puhallinyksikön liitäntä
Ks. puhallinyksikön asennusohje.
RS232/RS485 -liitäntä
Ks. piirilevyn RS232/RS485 asennusohje.
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5.5.4

Sähköasennuksen tarkastus
Varmista sähköasennuksen oikea suoritus seuraavan tarkistuslistan avulla:
Vastaako verkkojännite arvokilvessä ilmoitettuja teho- ja ohjauskomponenttien nimellisjännitteitä?
Onko sähkönsyötöt (teho- ja ohjauskomponenttien) on asianmukaisesti sulakesuojattu?
Onko teho- ja ohjauskomponenttien verkkosyötöissä työsuojakytkimet “Q”?
Onko kaikki komponentit liitetty liitäntäkaavion mukaisesti?
Onko kaikki kaapelit kiinnitetty?
Onko liitäntäkaapelien vedonpoisto tehty oikein (kaapelit vedetty kaapeliläpivientien läpi tai kiinnitetty
kaapelikiinnikkeillä)?
Onko kiertovalitsin “S3” asetettu vastaamaan käytettävää säädintoimintoa (aktiivinen, passiivinen,
On/Off) tai kosteusanturia.
Onko ohjauskortilla oleva siltaus “JP2” asetettu vastaamaan käytettävää säädintoimintoa?
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6

Käyttö

6.1

Asetukset
Varoitus - sähköiskun vaara! Kostutin on erotettava verkkosyötöstä (kuumennus- ja
ohjausjännitteestä) ennen yksikön avaamista.
Varoitus! Elektroniset komponentit ovat hyvin herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava mahdollisilta sähköpurkauksien
aiheuttamilta vaurioilta asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus).
Kaikki asetusvalitsimet ovat ohjauskortilla:
– Kiertovalitsin “S1”: huuhteluväli
– Kiertovalitsin “S2”: huoltoväli
– Kiertovalitsin “S3”: ohjaussignaali (ks. kohta 5.5.3)
– DIP-kytkin “S4”: yksikön asetukset
Huuhteluvälin asetus (“S1”)
Haihtuminen lisää mineraalisuolojen pitoisuutta höyrysylinterissä. Sopivin aikavälein tapahtuva huuhtelu
ja höyrysylinterin uudelleentäyttö tuoreella vedellä pitää pitoisuuden tasolla, joka ei haittaa kostuttimen
toimintaa.
Huuhteluväli valitaan veden laadun ja kostuttimen mallin perusteella, ja se voidaan sovittaa todellisten
käyttöolosuhteiden mukaan. Mahdolliset huuhteluvälit on esitetty seuraavassa taulukossa.
Asento “S1”

Huuhteluväli
100% höyryntuotolla

0

∞

1

720 min.

2

360 min.

3

180 min.

4

120 min.

5

60 min.

6

30 min.

7

20 min.

8

10 min.

9

5 min.

Yksikkö Defensor Mk5 Visual/Process
5-..

8-..

10-..

16-..

20-..

24-..

30-..

40-..

50-..

60-..

80-..

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

VE= täysin demineralisoitu vesir
X= vakioasetus

Huom:
– Vakioasetus (ks. yllä oleva taulukko) on tarkoitettu vedelle, jonka kovuus on 210 ppm (12°dH tai
21°fH). Käytettäessä osittain pehmennettyä vettä kytkin on asetettava seuraavaksi alempaan asentoon (esim. asennosta 5 asentoon 4).
– Kun kostutinta käytetään täysin demineralisoidulla vedellä, kytkin asetetaan normaalisti asentoon “1”.
– Mikäli kostutusta ei tarvita neljään tuntiin, laite käynnistyy huuhtelutoiminnolla ja pinnantunnistustestillä seuraavan kostutuspyynnön tullessa.
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Huoltovälin asetus (“S2”)
Vähäisemmän (rutiinihuolto) ja laajemman huollon aikavälit asetetaan kytkimellä “S2”. Kun asetettu
aika on kulunut, ilmoitus huollontarpeesta ilmestyy näytölle.
Huoltovälit valitaan veden laadun ja kostuttimen mallin perusteella, ja ne voidaan sovittaa todellisten
käyttöolosuhteiden mukaan. Mahdolliset huoltovälit on esitetty seuraavassa taulukossa:
Asento
“S2”

Huoltoväli

Yksikkö Defensor Mk5 Visual/Process

rutiinihuolto

laaja huolto

0

200 h

600 h

1

300 h

600 h

2

300 h

900 h

3

450 h

900 h

4

400 h

1200 h

5

600 h

1200 h

6

500 h

1500 h

7

750 h

1500 h

8

3000 h

3000 h

9

6000 h

6000 h

5-..

8-..

10-.. 16-.. 20-.. 24-.. 30-.. 40-.. 50-.. 60-.. 80-..

X

X

X

X

X

X

X

VE

VE

X

X

X

VE

VE

VE

X
VE

VE

VE

VE

VE

VE

VE= täysin demineralisoitu vesi
X= vakioasetus keskikovalle vedelle (11°dH, 21°fH, 200 ppm)

Huom: Aikavälit on ilmoitettu 100-prosenttiselle höyryntuotolle. Jos höyryn tarve on pienempi, pidennetään aikaväliä vastaavasti.

Ohjausignaalin asetus (“S3”)
Ks. kohta 5.5.3.

Yksikön asetukset (“S4”)
Kostuttimen käyttöparametrit asetetaan DIP-kytkimellä “S4”. Nämä parametrit on asetettu jo tehtaalla
ja niitä saa muuttaa vain Defensor-kostuttimien valtuutetun edustajan suostumuksella.
Kytkin

Normaali asetus

Kuvaus

1

OFF

Automaattinen lämpötilansäätö ON/OFF
Kun automaattinen lämpötilansäätö on kytketty päälle, vesi höyrysylinterissä
pidetään määrätyssä lämpötilassa, jos höyryn tuotanto keskeytyy, jotta höyryä
voidaan tuottaa välittömästi, kun tarvetta taas ilmenee.

2

OFF

Kytkentätauon ohjaus ON/OFF
Asennossa “OFF” kytkentäelementin (triac ja kontaktori) taukoa ohjataan normaalisti. Asennossa “ON” tauko on lyhyempi säätötarkkuuden optimoimiseksi.

3

OFF

Asennossa “OFF” kytkentäviive vastaa kontaktorien optimaalista elinikää.
Asennossa “ON” kytkentäviive on lyhyempi säätötarkkuuden optimoimiseksi
(lyhentää kuumennuskontaktorien elinikää).

4

OFF

Varalla
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6.2

Käyttöönotto
Defensor Mk5 -höyrykostutin otetaan käyttöön seuraavien ohjeiden mukaisesti:
•

Tarkasta kostutin ja varmista, että se on kaikilta osiltaan oikein asennettu.
Varoitus! Kostutinta ei saa käyttää, jos kostuttimessa tai sen asennuksessa ilmenee puutteita tai vaurioita.

test

filling

Mk5 Visual
ready

•

Avaa vedensyöttöputkessa oleva suodatinventtiili / sulkuventtiili.

•

Kytke verkkosyöttö pääkatkaisimesta (kuumennus- ja ohjausjännite).

•

Paina kostuttimen virtakytkin ON-asentoon.
Kostutin suorittaa järjestelmätestin. Näytölle ilmestyy oheinen ilmoitus ja kaikki
kolme LEDiä syttyvät noin 3 sekunnin ajaksi.
Jos järjestelmätestissä havaitaan jokin vika tai häiriö, näytölle ilmestyy vastaava
vikailmoitus (ks. kohta 6.7).

Jos järjestelmätesti antaa hyväksytyn tuloksen, höyrysylinteri täyttyy vedellä
ja järjestelmä suorittaa pinnankorkeusyksikön toiminnan testauksen. Näytölle
ilmestyy oheinen ilmoitus. Täyttö kestää n. 15 min.
Huom: Jos pinnankorkeusyksikössä havaitaan vika, näytölle ilmestyy vastaava
vikailmoitus (ks. kohta 6.7).
Jos pinnankorkeusyksikkö toimii kuten pitääkin, Defensor Mk5 on käyttövalmis.
Näytölle ilmestyy oheinen ilmoitus ja vihreä LED syttyy.
•

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava, kun kostutin otetaan käyttöön
ensimmäisen kerran:
•

Käyttöparametrien ohjelmointi (laitetoimittajan asiantuntija suorittaa).
Huom: Käyttäjälle mahdolliset asettelutoiminnot on esitetty kappaleessa 6.5.

•

Tarkista ulkoisten valvontalaitteiden toiminta (ulkoinen lukituspiiri).

•

Kostuttimen toiminnan tarkastus:
Kytke kostutus päälle korottamalla kosteussäätimen/kosteusanturin
asetusarvoa.
Kytke kostutus pois päältä alentamalla kosteussäätimen/kosteusanturin
asetusarvoa.

•

Halutun kosteusarvon asettaminen kosteussäätimeen/kosteusanturiin.

Kuumennusjännite kytkeytyy heti kun kosteusanturi havaitsee, että ilma vaatii
kostutusta. Vihreä LED syttyy ja höyryn tuotanto alkaa lyhyen viiveen (noin 5
minuutin) kuluttua.
Yksikön toimintatilan näyttö
Toimintatilan näyttöä varten laitteessa on seuraavat LEDit:
– Vihreä LED palaa: Yksikkö tuottaa höyryä
– Keltainen LED vilkkuu: Huollontarve. Ilmoitus huollontarpeesta ilmestyy näytölle (ks. kohta 6.6).
– Punainen LED vilkkuu: Toimintahäiriö. Yksikkö yrittää poistaa ongelmaa, johon
liittyvä varoitus ilmestyy näytölle (ks. kohta 6.7).
– Punainen LED palaa: Korjausta vaativa ongelma, johon liittyvä vikailmoitus
ilmestyy näytölle (ks. kohta 6.7).
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Kaukokäyttö ja -vianilmaisu
Jos kostutin on varustettu kaukokäyttö ja -vianilmaisutoiminnolla (laajennusosa “RFS”), siihen liittyy
seuraavat toimintatilan ilmaisut:

6.3

Laitteen näyttöyksikkö

Merkitys

Aktivoitu kaukoilmaisurele

Vihreä LED palaa

Höyryn tuotanto

K1 “Höyryn tuotanto”

Punainen LED palaa

Korjausta vaativa ongelma

K2 “Vika”

Punainen LED vilkkuu

Yksikkö poistaa ongelmaa

Ei ilmoitusta

Keltainen LED vilkkuu

Höyrysylinterin huollontarve

K3 “Huolto”

Laite kytketty päälle

Yksikkö käyttövalmis

K4 “Virta kytketty

Yksikön sulkeminen
Yksikkö otetaan pois käytöstä, esim. huoltoa varten, seuraavien ohjeiden mukaisesti:
•

Sulje vedensyöttöputkessa oleva suodatinventtiili/sulkuventtiili.

•

Pidä tyhjennyspainiketta painettuna yli 7 sekuntia. Lämmitysjännite katkeaa ja höyrysylinteri tyhjenee.

•

Odota kunnes höyrysylinteri on tyhjentynyt (noin 5 -10 minuuttia). Sen jälkeen paina kostuttimen
virtakytkin OFF-asentoon.

•

Irrota kostuttimen virtajohto verkkopistorasiasta. Avaa kaikki verkkosyötön katkaisimet (kuumennusja ohjausjännite) ja lukitse ne OFF-asentoon.
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6.4

Toimintatilan näyttö
Defensor Mk5 –laitteessa on näyttöyksikkö, joka näyttää toimintatilat ja laitteen toimintojen asettelut.
Huomautus: Asettelumuutoksia ei voi suorittaa tässä näyttötilassa.
Näyttötilan listaus ja toiminnot
Normaali toimintatila

Mk5 Visual
ready

tai

Menu

steam-prod[kg/h]
ref.=50/act=25

4)

drain cycle

inlet valve cor.

4: 120

100

analog input [%]

stand-by heating

Modbus address

25

on

01

controller funct
on
ref.value

power limit

[%]

1)

rh[%]

P-band [%]

software version

softstart time

V 01.20

2)

30 Min

30

1)

integr.time[min]
10
elapsed time
623

time to mainten.
600/1200

softstart
on

1)

softst. power

analog signal
0 - 5V (poti)

100

45

44

Näyttötaso

machine type
20kg/400V

2)

50 %
demineral. mode
on

3)

demineral. delay
3

Toiminto:

Näytön selaus painikkeilla <B> tai <A>
<B> seuraava arvo näyttöön
<A> edellinen arvo näyttöön
Poistuminen näyttötilasta <Menu> -painikkeella

Huom:

1) näytössä vain, jos “controller funct” on aktivoitu (“on”)
2) näytössä vain, jos “softstart” on aktivoitu (“on”)
3) näytössä vain, jos “demineral. mode” on aktivoitu (“on”)
4) näytössä vain Mk5 Process -laitteilla

Näyttötilan toimintoasettelujen selitykset
Seuraavassa on esitetty näytön eri toimintoasettelujen selitykset. Näitä parametrejä voidaan selata
näytössä nuolipainikkeiden <B> ja <A> avulla sen jälkeen kun näyttötila on saatettu aktiiviseksi.

steam-prod[kg/h]
ref.=50/act=25

– Höyryn tuotto
Hetkellinen ja nimellinen höyryn tuoton arvo kg/h.
– Nimellinen arvo: laitteen maks. teho x säätöviestin arvo.
Huomautus: mikäli laitteen tehoa on rajoitettu, nimellisarvo on merkitty
sulkeissa.
– Hetkellinen arvo: laitteen maks. teho x säätöviestin arvo x tehon rajoitus.
Huomautus: mikäli sisäinen säädintoiminto on aktivoitu, näytössä vain hetkellinen höyryn tuotto.
Hetkellisen tehon arvo voi poiketa nimellistehon arvosta seuraavissa tapauksissa:
lämmitysjännitteen kytkeytyessä kun tehonrajoitus on käytössä, höyrysylinterin
täytön aikana.

analog input [%]
25

controller funct
on

ref.value rh [%]
45

P-band [%]
30

Integr.time[min]
10

elapsed time
623

– Säätöviestin arvo (kosteuden pyyntö)
Hetkellinen säätöviestin arvo prosentteina suhteessa valittuun analogisen
viestin maks. arvoon.
Huomautus: Mikäli sisäinen säädin on aktivoitu, on näytössä oleva arvo anturin
välittämä suhteellisen kosteuden mittausarvo (%rh).
– Sisäinen säädin
Sisäinen säätö käytössä (“on”)/poissa käytöstä (“off”).
Huomautus: Sisäinen säädin voidaan aktivoida asettelutilassa (kts. kappale 6.5).
– Suhteellisen kosteuden nimellisarvo
Halutun suhteellisen kosteuden asetusarvo (%rh).
Huomautus: Näytössä vain jos sisäinen säädintoiminto on valittuna.
– Sisäisen säätimen suhteellisuusalue
Valitun suhteellisuusalueen (P-alue) näyttö prosentteina %.
Huomautus: Näytössä vain jos sisäinen säädintoiminto on valittuna.
– Sisäisen säätimen vasteaika
Valitun vasteajan näyttö minuutteina.
Huomautus: Näytössä vain jos sisäinen säädintoiminto on valittuna.
– Käyttötunnit
Kostuttimen käyttöönotosta kulunut aika.

45

time to mainten.
600/1200

drain cycle
4: 120

– Jäljellä oleva aika ennen seuraavaa pientä/laajaa huoltoa
Jäljellä oleva aika tunteina ennen seuraavaa pientä/laajaa huoltoa.
Esitettävä jäljellä oleva aika on perustuu 100 % höyryn tuottoon. Mikäli laite
toimii alhaisemmalla teholla, tulee aikajaksoa vastaavasti lisätä. Huoltovälin
jakso valitaan ohjauskortin kiertokytkimellä “S2” . Huomioikaa kappaleen 6.1
merkinnät.
– Huuhtelujakso
Valitun huuhtelujakson osoitus:
Vasemmalla:
Kiertokytkimen “S1” asento
Oikealla:
Huuhtelujakson asetusarvo
Huomautus: Huuhtelujakso valitaan ohjauskortin kiertokytkimellä “S1”. Huomioikaa kappaleen 6.1 merkinnät.

stand-by heating
on

power limit
100

[%]

softstart
on

softstart time
30 Min

softst. power
50 %

demineral. mode
on
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– Valmiustilan esilämmitys
Valmiustilan esilämmitys käytössä (“on”)/poissa käytöstä (“off”).
Jos valmiustilan esilämmitys on valittuna, höyrysylinterin veden lämpö pidetään
jatkuvasti n. 70 °C lämpötilassa. Toiminto aktivoidaan/poistetaan käytöstä ohjauskortin DIP-kytkimellä “S4-1“ . Huomioikaa kappaleen 6.1 merkinnät.
– Tehon rajoitus
Tehon rajoitus prosentteina maksimitehosta.
– Pehmeäkäynnistys
Pehmeä käynnistys valittu (“on”)/ei käytössä (“off”).
Käynnistyksen tai neljän tunnin valmiustilan jälkeen “soft start” -toiminto vähentää höyryn tuottoa valitulle tasolle tietyn valitun jakson ajaksi (kts. asetteluarvot
alla).
– Pehmeäkäynnistyksen aikajakson valinta
Toiminnon valitun ajan näyttö minuutteina.
Näyttö vain mikäli “soft start” -toiminto on käytössä.
– Tehon rajoitus pehmeäkäynnistyksessä
Valittu tehon rajoitus prosentteina maksimitehosta “soft start” -toiminnossa.
Näyttö vain mikäli “soft start” -toiminto on käytössä.
– Pehmennetyn veden käyttötila
Käyttötila valittuna (“on”)/poissa käytöstä (“off”).
Pehmennetyn veden käyttötila huolehtii höyrysylinterin huuhtelemisesta kun
tietty ennalta aseteltu vaahdontunnistuksen lukumäärä täyttyy (kts. pehmennetyn
veden viive). Tämä toiminto estää vaahdon muodostumista.

demineral. delay
3

– Pehmennetyn veden viive
Viiveen valinta pehmennetylle vedelle.
Näyttö vain mikäli pehmennetyn veden käyttötila on valittuna.
Huomautus: Tällä arvolla määritetään vaahdon tunnistuksen sallittu lukumäärä (höyrysylinterin täytön yläraja on saavutettu) ennen kuin sylinteri
huuhdotaan ennalta määrätyn ajan.

inlet valve cor.
100

Modbus address
01

analog signal
0 - 5V (poti)

software version
V 1.00

machine type
20kg/400V

– Syöttöventtiilin virtaaman korjaus
Syöttöventtiilin virtaaman korjausarvo prosentteina nimellisarvosta tasapainottaa
vedensyötön paineenvaihteluja.
Tämä valikko on käytössä vain Mk5 Process -laitteilla.
– Modbus osoite
Laitteen modbus osoite.
Huomautus: modbus osoite on käytössä vain mikäli laitteisiin on liitetty SMSpohjainen televalvontalaite tai sisäänrakennettu RS232/RS485 sarjaportti.
Televalvontalaitteen ja sarjaportin tarkemmat ohjeet toimitetaan kyseisten
lisävarusteiden mukana.
– Säätöviesti
Säätöviestin alue V tai mA.
Käytettävän säätöviestin valinta suoritetaan ohjauskortin kiertokytkimellä “S3”.
Huomioikaa kappaleen 6.1 ohjeet.
– Ohjelmaversio
Laitteen sisältämä ohjelmaversio.
– Laitetyyppi
arvo vasemmalla:

maks. höyryteho kg/h

arvo oikealla:

lämmitysjännite VAC
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6.5

Toimintaparametrien asettelu
Defensor Mk5 höyryilmankostuttimien toimintaparametrejä on mahdollista muuttaa, jotta laite saadaan
toimimaan paremmin toimintaolosuhteita vastaavasti. Muutokset suoritetaan laitteen asettelutilassa näyttöyksikön painikkeiden avulla. Asettelutila on suojattu salasanalla asiattoman käytön estämiseksi.  
Varoitus! Asettelutilan muutoksilla on välitön vaikutus kostuttimen toimintaan. Asettelumuutosten
suorittajalla tulee olla riittävät tiedot kostutus- ja säätölaitteiden toiminnasta ja Defensor Mk5 laitteen toimintaperiaatteesta.

Asettelutilan listaus ja toiminnot
Normaali toimintatila
Mk5 Visual
ready

ja

Menu

entry code
8808
adjust level

Asettelutaso

2)

language

integr.time[min]

(Enter=Entry)
power limit

(Enter=Entry)

[%]

1)

inlet valve cor.

controller funct

2)

rh[%]

softstart time

softst. power

2)

3)

4)

(Enter=Entry)

–
–
–
–
–

Huom:

1) näytössä vain Mk5 Process –laitteilla

erase history
(Enter=Entry)

demineral. delay

Toiminta:

faulthistory
. /. /6.B/6.A

demineral. mode

Asettelutilaan pääsemiseksi katso seuraavassa “asettelutilaan pääsy”
<B> Seuraava näyttö
<A> Edellinen näyttö
Asetusarvon muutos: katso seuraava sivu
Poistuminen asettelutilasta <Menu> - painikkeella

2) näytössä vain kun “controller funct” valittu (“on”)
3) näytössä vain kun “softstart” valittu (“on”)
4) näytössä vain kun “demineral. mode” valittu (“on”)

48

(Enter=Entry)

3)

(Enter=Entry)

(Enter=Entry)

(Enter=Entry)

diagnose pgm

(Enter=Entry)

(Enter=Entry)

P-band [%]

softstart

(Enter=Entry)

(Enter=Entry)

ref.value

(Enter=Entry)

(Enter=Entry)

(Enter=Entry)

Modbus address

Asettelutilaan pääsy
Mk5 Visual
ready
entry code
9999

Defensor Mk5 -laitteen ollessa toimintatilassa:
•

Laite pyytää nelinumeroista koodia “8808”. Vasemmalla oleva numero vilkkuu.
•

Syötä koodi “8808” seuraavasti:
Muuta ensimmäinen numero nuolipainikkeilla <B> ja <A>. Hyväksy valinta painikkeella <C>. Seuraava numero alkaa vilkkua.
Toista sama muiden numeroiden osalta.

entry code
8999

adjust level

Paina nuolipainikkeita <B> ja <A> samanaikaisesti

Oheinen vahvistus asettelutilaan pääsystä näkyy näytössä lyhyesti viimeisen
numeron syötön jälkeen. Valikon ensimmäinen valintaikkuna tulee näyttöön.
Huomaa: Väärin syötetty koodi aiheuttaa ilmoituksen “Incorrect Code” näytössä
ja laite palaa takaisin toimintatilaan.
Asetusarvojen muutos

XXXXXXXX
(Enter=Entry)

language
English
Sprache
Deutsch

Laite on asettelutilassa.
•

Paina <C> -painiketta, jos haluat muuttaa arvoa.

– Valikon ennalta määrätyt arvot
•

Paina <B> taj <A> valitaksesi asetusarvon listalta.

•

Hyväksy valinta <C> -painikkeella.

– Valikon numeeriset asettelun valinnat
ref.value rh [%]
045
ref.value rh [%]
045

new data
entered
new data
not valid

unchanged

Vasemmalla sijaitseva luku alkaa vilkkua.
•

Paina <B> -painiketta arvon pienentämiseksi tai <A> -painiketta arvon
kasvattamiseksi.

•

Hyväksy valinta <C> -painikkeella.
Huom: Mikäli aseteltava arvo on moninumeroin, alkaa seuraava numero
vilkkua. Arvon muutos suoritetaan edellisen tavoin.

Viimeisen numeron (numeerinen asetusarvo) ja valitun arvon vahvistamisen
jälkeen oheinen vahvistus näkyy näytössä lyhyesti. Valittu asetus tulee näyttöön.
Huom: Oheinen ilmoitus tulee näyttöön virheellisen asetusarvon syöttömisen
jälkeen.

Mikäli <C> -painiketta painetaan muuttamatta arvoa, saadaan näyttöön lyhyt
ilmoitus siitä, että muutosta ei suoritettu. Tämän jälkeen näyttö palaa valmiuteen
arvon muuttamiseksi.
Asetusarvojen muutoksen suorittaminen voidaan keskeyttää aina painamalla
<Menu> -painiketta. Viimeksi tallennettu arvo jää tällöin voimaan.
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Asettelutilan menuvalikkojen esittely
Seuraavassa on listattu kaikki asettelutilan menuvalikot. Menuvalikkojen arvoja on mahdollista muuttaa
asettelutilassa.
– Kielen valinta

language
English

Näytössä esitettävä kieli.
Suomessa englanti
saksa, englanti, ranska

Tehdasasetus:
Valinnaiset:

Huomautus: Näyttö siirtyy välittömästi valitulle kielelle vahvistuksen jälkeen.
– Tehon rajoitus
power limit
100

[%]

Laitteen tehoa voidaan rajoittaa (%) suhteessa maksimitehoon nähden.
100 %
10…100 %

Tehdasasetus:
Asettelualue:

Huomautus: Tehon rajoitusta voidaan käyttää tilanteessa, jossa laitteen maksimituotto on suurempi kuin järjestelmän todellinen kostutustehon tarve.

inlet valve cor.
100

– Syöttöventtiilin virtaaman korjaus
Syöttöventtiilin toimintajakson muutos prosentteina vakioasetukseen nähden.
Huomautus: Tämä valikon asettelu on käytössä vain Mk5 Process -laitteilla.
100 %
70-130 %

Tehdasasetus:
Asettelualue:

Huomautus: Asettelulla voidaan muuttaa syötettävän veden määrää vähentämällä (arvo <100) tai lisäämällä (arvo >100) venttiilin aukioloaikaa, jotta
mahdollinen syöttöveden paineenvaihtelu tasapainottuu.
controller funct
off

– Säätimen asettelut
Sisäisen PI-säätimen aktivointi (“on”)/poisto käytöstä (“off”).
Tehdasasetus:
Vaihtoehdot:

off
on (PI -säädin aktiivinen),
off (PI -säädin poistettu käytöstä)

Huomautus: Sisäistä säädintoimintoa ei saa aktivoida kun laite liitetään ulkoiseen
säätöviestiin. Sisäinen säädin rekisteröi ulkoisen viestin kosteuden oloarvona.
Sisäinen säädin ohjaa kostuttimen 100% tuotolle kun ulkoinen säätöviesti putoaa
nollaan, joka vuorostaan johtaa ylikostutukseen.
ref.value rh [%]
045

– Kosteuden asetusarvo
Kosteuden asetusarvo % rh.
Huomautus: Käytössä vain sisäisen PI-säätimen ollessa aktivoitu.
Tehdasasetus:
Asettelualue:

50

45 %rh
10…100 %rh

P-band [%]
030

– Suhteellisuusalue (P-alue)
Sisäisen PI-säätimen suhteellisuusalue prosentteina.
Huomautus: Käytössä vain sisäisen PI-säätimen ollessa aktivoitu.
Tehdasasetus:

30 %

Asettelualue:

4…100 %

Huomautus: P-aluetta käytetään hidastamaan säätimen toimintaa. P-alueen
laajentaminen vaikuttaa säätimen toimintaan hidastavasti. Tämä kuitenkin
aiheuttaa säätöön tiettyä poikkeamaa suhteessa käytetyn P-alueen laajuuteen.
Integr.time[min]
010

– Vasteaika
PI-säätimen vasteaika minuutteina.
Huomautus: Käytössä vain sisäisen PI-säätimen ollessa aktivoitu.
Tehdasasetus:
Vaihtoehdot:

10 minuuttia
off (000/vasteaika ei käytössä), 2 - 100 minuuttia

Huomautus: Vasteajalla määritetään jakso, jonka aikana kosteuden asetusarvo pyritään saavuttamaan. Vasteajan oikea asetusarvo estää säätimen yliohjausta, ja samalla se tasapainottaa P-alueen aiheuttamaa poikkeamaa.
softstart
off

– Pehmeäkäynnistys
Pehmeäkäynnistyksen käyttö (on) tai esto (off).
Huomautus: Asetelkaa soft start -toiminto, mikäli käytössä on pehmennetty
vesi tai korkean sähkönjohtavuuden omaava vesi.
Tehdasasetus:

off

Asetteluvaihtoehdot:

on (käytössä), off (estetty)

Huomautus: Käynnistyksen tai neljän tunnin valmiustilan jälkeen “soft start”
-toiminto vähentää höyryntuottoa valitulle tasolle tietyn valitun jakson ajaksi
(kts. asetteluarvot alla).

softstart time
30 Min

– Pehmeäkäynnistyksen aikajakso
Pehmeäkäynnistyksen aikajakso minuutteina.
Huomautus: Valinta voidaan suorittaa vain mikäli “soft start” -toiminto on
käytössä.
Tehdasasetus:
Asettelualue:

softst. power
50 %

30 minuuttia
1…255 minuuttia

– Tehonrajoituksen asetus pehmeäkäynnistyksessä
Tehonrajoituksen asetus prosentteina “soft start” -toiminnossa.
Huomautus: Valinta voidaan suorittaa vain mikäli “soft start” -toiminto on
käytössä.
Tehdasasetus:
Asettelualue:

50 %
4…100 %
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demineral. mode
on

– Pehmennetyn veden käyttötila
Pehmennetyn veden käyttötilan aktivointi (“on”) tai esto (“off”).
Huomautus: Asetelkaa pehmennetyn veden käyttötilan, mikäli käytössä on
pehmennetty vesi tai korkean sähkönjohtavuuden omaava vesi.
Tehdasasetus:
Asetusvaihtoehdot:

on
on (käyttötila aktivoitu)
off (käyttötila estetty)

Huomautus: Pehmennetyn veden käyttötila huuhtelee höyrysylinterin aina
tunnin kuluessa siitä, kun vaahdontunnistus-toiminto on rekisteröinut määrätyn
lukumäärän vaahtoamistilanteita (kts. seuraava kappale “pehmennetyn veden
viive”). Huuhtelu estää vaahdon muodostumista.
demineral. delay
3

– Pehmennetyn veden viive
Pehmennetyn veden viiveellä asetetaan huuhtelujakson käynnistyksen
viive.
Huomautus: Tämä menuvalikon asetus on käytössä vain pehmennetyn
veden käyttötilan ollessa aktivoitu.
Tehdasasetus:
Asettelualue:

3
1…9

Huomautus: Pehmennetyn veden viiveasetuksella määritetään kuinka monta kertaa pinnan maksimi-korkeus (vaahdon tunnistus) voidaan saavuttaa
ennenkuin aikaohjattu huuhtelujakso käynnistyy.
Modbus address
01

– Modbus osoite
Modbus osoitteen asetus televalvontalaitteen liittämiseksi tai sarjaportin RS232/
RS485 käyttämiseksi.
Tehdasasetus:
Asetusalue:

1
1...16

Huomautus: Yksilöidyt tiedot televalvontalaitteista (asennus, osoitteen asetus
laitesarjassa) ja sarjaportista (asennus, asettelut) on esitetty erillisissä, näiden
laitteiden mukana toimitettavissa dokumentaatioissa.
Diagnose pgm
(ENTER=Entry)

faulthistory
. / . /9.A/9.A

erase history
(ENTER=Entry)
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– Diagnosiohjelma
Diagnoosiohjelma kykenee jäljittelemään laitteen eri toimintoja. Ohjelman käyttö
edellyttää perehtymistä laitteen sisäisiin toimintoihin ja siksi sen käyttö tulisi
antaa vain Defensor-huoltoteknikon suoritettavaksi.
– Häiriöhistoria
Numeroin esitetyt koodit viimeisistä neljästä häiriöstä (vanhin laitimmaisena
vasemmalla).
Huomautus: Häiriöiden koodinumerot ja niiden merkitys on esitetty kappaleessa 6.7.
– Häiriöhistorian poisto
Häiriöhistoria poistetaan. Vastaava ilmoitus esiintyy näytössä poiston jälkeen.

6.6

Huolto
– Järjestelmän huoltotyöt on annettava koulutettujen, ammattitaitoisten ja työhön
liittyvät vaarat tuntevien henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla.
– Työssä on noudatettava kaikkia huoltotyötä koskevia ohjeita ja määräyksiä.
– Järjestelmälle saa suorittaa vain tässä käsikirjassa määriteltyjä huoltotoimenpiteitä.
– Osia vaihtaessasi käytä ainoastaan alkuperäisiä Defensor-varaosia.
– Ennen huoltotyön aloittamista kostutin on otettava pois käytöstä kohdassa 6.3 annettujen ohjeiden mukaisesti ja varmistettava asiatonta käynnistystä vastaan.

6.6.1

Huoltoa koskevia huomautuksia
Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi Defensor Mk5 -kostuttimien huolto on jaettu kolmeen
osaan: “määräaikaistarkastukseen”, “rutiinihuoltoon” ja “laajaan huoltoon”.
Rutiinihuollon ja laajan huollon aikaväli riippuu veden laadusta ja höyryn tuotantomäärästä, ja se
voidaan valita ohjauskortissa olevalla kiertovalitsimella “S2” (ks. kohta 6.1). Huoltovälin umpeutuessa
alkaa keltainen LED vilkkua tai palaa ja asianomainen huollontarpeen ilmoitus vuorottelee normaalin
toimintatilan ilmaisun kanssa.
Seuraavassa on luetteloitu eri huoltovaiheissa suoritettavat toimenpiteet:
– Määräaikaistarkastus
Ajankohta:

Kerran viikossa

Toimenpide: •

Tarkasta vesi- ja höyryasennukset kiinnittäen huomiota vuotoihin ja vaurioihin.

•

Tarkasta tyhjennysjärjestelmä kiinnittäen huomiota likaantumiseen.

•

Tarkasta sähköasennus kiinnittäen huomiota löystyneisiin kaapeleihin ja komponenttivaurioihin.

•

Tarkasta höyrykostutin kiinnittäen huomiota vaurioihin.

– Rutiinihuolto
Ajankohta:

Kun keltainen LED vilkkuu ja näytölle ilmestyy “sm. maintenance due” vuorotellen
normaalin toimintatilan ilmaisun kanssa.
sm. maintenance
due

Toimenpide: •
•

Suorita määräaikaistarkastukseen sisältyvät toimenpiteet
Tyhjennä höyrysylinteri ja puhdista kalkinkeruusäiliö.

– Laaja huolto
Ajankohta:

Kun keltainen LED palaa ja näytölle ilmestyy “lg. maintenance due” vuorotellen
normaalin toimintatilan ilmaisun kanssa.
lg. maintenance
due

Toimenpide: •
•
•
•
•

Suorita määräaikaistarkastukseen sisältyvät toimenpiteet
Tyhjennä höyrysylinteri ja puhdista kalkinkeruusäiliö.
Pura ja puhdista höyrysylinteri.
Puhdista yksikön sisäkammio.
Tarkasta yksikön sisälle asennetut komponentit kiinnittäen huomiota vaurioihin.
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6.6.2

Yksikön purkaminen ja kokoaminen
Huomautus: Kalkinkeräysastia tulee vaihtaa 5000 käyttötunnin jälkeen tai vähintään 3 vuoden välein.
Kalkinkeruusäiliön irrotus
Tärkeää! Ennen purkutöiden aloittamista kostutin on otettava pois käytöstä kohdassa 6.3
annettujen ohjeiden mukaisesti ja varmistettava asiatonta käynnistystä vastaan.

1

2

1. Tyhjennä kalkinkeruusäiliö avaamalla tyhjennysventtiili.
Varoitus! Varokaa palovammoja. Kalkinkeräysastiassa oleva vesi saattaa olla kuumaa.
2. Paina alas lukitusrenkaissa olevat pidätinnupit. Kierrä lukitusrenkaita myötäpäivään ja irrota kalkinkeruusäiliö alakautta yksikön pohjasta.
Kalkinkeruusäiliön kiinnitys
Kalkinkeruusäiliö kiinnitetään paikalleen purkamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Tärkeää! Tarkista säiliön kauluksen o-renkaat ja vaihda uudet mikäli ne ovat vioittuneet. Voitele o-renkaat silkonirasvalla ennen kalkinkeräyssäiliön paikalleenasettamista.
Tärkeää! Kierrä lukitusrenkaat vastapäivään niin pitkälle kuin ne menevät niin, että molemmat pidätinnupit ponnahtavat ylös.
Tärkeää! Sulje kalkinkeräysastian tyhjennyshana.
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Höyrysylinterin irrotus ja kiinnitys
Tärkeää! Ennen purkutöiden aloittamista kostutin on otettava pois käytöstä kohdassa 6.3
annettujen ohjeiden mukaisesti ja varmistettava asiatonta käynnistystä vastaan.
Tärkeää! Jos höyryn tuotannosta on kulunut vain vähän aikaa, kalkinkeruusäiliö on kuuma.
Käytä riittävän paksuja suojakäsineitä.

1

2

3

1. Vapauta etuoven lukitsimet ruuviavaimella (käännä 90° vasemmalle) ja irrota etuovi.
2. Irrota höyryletkun yläkiinnike ruuviavaimella ja vedä letku alaspäin höyryliitännästä.
3. Irrota liittimen kaksi lukitusruuvia, purista pikakiinnikkeitä yhteen ja irrota johtosarja pistokkeen
vastakappaleesta.
4

5

6

4. Irrota kiristyspanta (höyrysylinterin kiinnitys).
5. Nosta höyrysylinteri varovasti liitäntäholkistaan ja siirrä se yksikön etupuolelle.
Tärkeää! Laske höyrysylinteri varovasti alas.
6. Irrota höyrysylinterin kannen kiristyspanta.
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7

8

9

7. Nosta kansi vastuselementteineen varovasti paikaltaan.
Varoitus! Käsittele kantta varovasti irrotuksen jälkeen, varoen vahingoittamasta vastuksia.
Huom: Jos kantta ei pystytä irrottamaan voimakkaan kalkinmuodostuksen vuoksi (huoltoväli ylittynyt), liuota höyrysylinteriä muurahaishappoliuoksella (8 %) täytetyssä astiassa, kunnes kansi irtoaa
(Tärkeää! Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita).
8. Irrota sylinterin sisus tarvittaessa kiertämällä sitä jompaankumpaan suuntaan ja nosta se pois sylinteristä. Poista tämän jälkeen sisusverkko ja kaulus.
9. Jos vastuselementti on vaihdettava, merkitse muistiin miten kaapelit on liitetty ja missä asennossa
vastuselementti on. Irrota kaapeli, löysää lukitusmutteri ja poista vastuselementti.
Höyrysylinterin kokoaminen ja asennus
Höyrysylinteri kootaan purkamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä seuraavasti:
– Asenna puretut vastukset kuvan 9 mukaisesti. Varmista (merkintöjesi mukaan) elementtien oikea
asento ja kaapelien oikea liitäntä.
– Ennen höyrysylinterin kannen kiinnitystä aseta Duro-tiiviste kannen reunaan. Duro-tiivisteen tulee
olla puhdas ja ehjä (vaihda tarvittaessa).
– Ennen höyrysylinterin asennusta yksikköön tarkasta liitäntäkotelossa olevien O-renkaiden kunto ja
vaihda ne tarvittaessa.
– Aseta höyrysylinteri yksikköön ja kiinnitä se kiristyspannalla.
– Kiinnitä höyryletkut letkukiinnikkeillä. Vuotava höyryletku voi aiheuttaa kosteusvaurioita yksikön
sisällä.
– Kiinnitä syöttökaapeli liitäntäkoteloon.
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6.6.3

Puhdistus
Höyrysylinterin, kalkinkeruusäiliön ja höyrysylinterin pohjakappaleen puhdistus
•

Poista kalkkikerros höyrysylinteristä mahdollisimman tarkoin.

•

Pese osat haaleassa saippuavedessä ja huuhtele hyvin.
Huom: Jos komponenteissa on runsaasti kattilakiveä, liota niitä 8-prosenttisessa muurahaishappoliuoksessa, kunnes kattilakivi on liuennut. Noudata sen jälkeen edellä esitettyjä ohjeita.

Vastuselementtien puhdistus
•

Upota kansi vastuksineen 8-prosenttisella muurahaishappoliuoksella täytettyyn astiaan. Odota
kunnes kattilakivi on liuennut.
Huom: Vastuselementtien ei tarvitse olla täysin puhtaita kattilakivestä.

•

Huuhtele vastukset runsaalla vedellä.
Varoitus! Varmista, että sähköliitännät pysyvät kuivina.
Varoitus! Vaurioiden välttämiseksi älä milloinkaan irrota kattilakiveä vastuselementeistä
työkaluilla (ruuvitaltalla, raapalla yms.) tai hakkaamalla.

Yksikön sisäosien puhdistus
Pyyhi yksikön sisäosat puhtaaksi puhtaaseen veteen kastetulla rievulla. Osat, joissa on runsaasti
kattilakiveä, esim. tulokanava ja tyhjennyspumppu, voidaan puhdistaa sopivilla puhdistusaineilla ja
kattilakiven poistoon tarkoitetuille aineilla.
Varoitus! Varmista, että sähköliitännät ja sähkökomponentit pysyvät kuivina.
Puhdistusaineita koskevia huomautuksia
Laimennettua muurahaishappoa on saatavana apteekeista ja muista alan liikkeistä.
Varoitus! Muurahaishappo on vaaratonta iholle, mutta ärsyttää limakalvoja. Suojaa silmät ja
hengitystiet hapolta ja happohöyryiltä (käytä suojalaseja ja suorita puhdistus hyvin tuuletetussa
tilassa tai ulkona).
Käytettäessä desinfiointiaineita, käytä vain sellaisia aineita, joista ei jää myrkyllisiä jäämiä. komponentteihin. Puhdistuksen jälkeen komponentit on aina huuhdeltava runsaalla vedellä riippumatta
siitä, mitä puhdistusaineita käytetään.
Tärkeää! Älä käytä puhdistukseen liuottimia, aromaattisia ja halogenoituja hiilivetyjä tai muita
syövyttäviä aineita.
Puhdistusaineen valmistajan antamia ohjeita on tinkimättä noudatettava, erityisesti mitä tulee
henkilö- ja ympäristöturvallisuuteen sekä käyttöä koskeviin rajoituksiin.
Noudata aina voimassa olevia ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä.

6.6.4

Huollon kuittaus
Suoritetun huollon jälkeen huoltotarpeen ilmaisu kuitataan seuraavasti:
•

Kytke turvakytkin asentoon “1”.

•

Paina tyhjennyspainiketta ja pidä sitä painettuna samalla kun painat laitteen käyttökytkimen asentoon “I”

•

Pidä tyhjennyspainike painettuna kunnes laitteen toimintatesti on valmis (n. 10 sek.).
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6.7

Viat ja häiriöt

6.7.1

Vianilmaisu
Jos kostuttimessa ilmenee käytön aikana vika tai häiriö, laitteen elektroniikka tunnistaa, onko kyseessä
tilapäinen häiriö (esim. vedensyöttö keskeytynyt väliaikaisesti) vai ongelma, jonka se itse voi poistaa.
Tällöin yksikkö siirtyy tilaan “Alarm” (vian poisto). Punainen LED vilkkuu ja vikailmoitus ilmestyy
näytölle vuorotellen korjausilmoituksen “recovering -please wait” kanssa.
Huom: Jos häiriön syy poistuu itsekseen tai elektroniikka pystyy korjaamaan häiriön, vikailmoitus poistuu
automaattisesti näytöltä.
Esimerkki vikailmoituksesta “Alarm”
Punainen LED vilkkuu

Ilmoitus näytöllä
Vikakoodi
Yksikkö (A tai B)
Alarm 1A
filling time

recovering
please wait

Huom: Jos yksikkö on näyttö- tai asetustilassa, näytöllä oleva ilmoitus korvautuu
vikailmoituksella.

Jos ohjausjärjestelmä ei yrityksistä huolimatta pysty poistamaan häiriötä (yrityskertojen määrä riippuu
toimintahäiriön tyypistä), tai ongelma estää toiminnan jatkamisen, pääkontaktori katkaisee kuumennusjännitteen. Punainen LED jää palamaan ja vikailmoitus vuorottelee näytössä ilmoituksen “Please
turn off unit” kanssa.
Esimerkki ilmoituksesta “Error”
Punainen LED palaa

Ilmoitus näytöllä

Vikakoodi
Yksikkö (A tai B)

Error 1A
filling time

please turn
off unit

Huom: Jos yksikkö on näyttö- tai asetustilassa, näytöllä oleva ilmoitus korvautuu
vikailmoituksella.
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6.7.2

Vianetsintä
Useimmat toimintahäiriöt eivät johdu laitevioista vaan virheellisestä asennuksesta tai suunnitteluohjeiden
noudattamatta jättämisestä. Siksi vian löytäminen ei ole useinkaan helppoa, vaan vaatii koko järjestelmän perusteellisen tarkastuksen. Useimmissa tapauksissa on kuitenkin kyseessä höyryliitäntöjen
virheellinen asennus tai vika kosteuden säätöjärjestelmässä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty useimmin ilmenevät viat, niihin liittyvät hälytykset ja vikailmoitukset,
vikojen todennäköiset syyt ja suositellut korjaustoimenpiteet.

Vika/ilmoitus

Syy

Korjaustoimenpide

Maks. täyttöaikaa ei saavuteta
Vikakoodi: 1A/1B

Höyrysylinterin vedensyöttöputki voimakkaasti
kalkkeutunut. Höyrysylinterin ja pinnakorkeusyksikön vedenkorkeus eri tasoilla.

Suorita laaja huolto.

Yhteys höyrysylinterin lämpökytkimeen katkennut tai lämpökytkin viallinen.

Tarkasta liitännät tai vaihda lämpökytkin.

Höyrysylinteri ylikuumentunut, lämpökytkin
reagoinut.

Tarkasta höyrysylinteri ja puhdista tarvittaessa,
vaihda lämpökytkin.

Ohjaus- ja tehokortin välinen nauhakaapeli
rikkoutunut tai sitä ei ole kytketty.

Tarkasta liitännät, kytke tai vaihda nauhakaapeli.

Vedensyöttö katkennut (pääventtiili suljettu,
suodatinventtiili suljettu tai tukossa).

Tarkasta vedensyöttö (avaa pääventtiili, avaa
tai puhdista suodatinventtiili).

Vedenpaine liian alhainen.

Nosta vedenpainetta (vaadittu painealue
1 - 10 bar).

Syöttöventtiili ei avaudu, syöttöventtiilin suodatinverkko tukossa tai venttiili viallinen.

Tarkasta teholähdemoduulin sähköliitännät ja
sulake F2. Puhdista suodatinverkko tai vaihda
imuventtiili.

Kostuttimen syöttöletkuja ei ole kiinnitetty tai
ne ovat taittuneet.

Tarkasta yksikköön menevät letkut ja kiinnitä
tarvittaessa. Vaihda vioittuneet letkut.

Pinnankorkeusyksikköä ei ole kytketty.

Kytke pinnankorkeusyksikkö.

Pinnankorkeusyksikön uimuri juuttunut kiinni tai
yksikkö viallinen.

Puhdista tai vaihda pinnankorkeusyksikkö.

Yksi tai useampi vastuselementti viallinen.

Vaihda vialliset vastuselementit.

Tehokortin sulakkeet palaneet.

Vaihda tehokortin sulakkeet.

Verkkojännite liian alhainen tai vaihekatkos (L1,
L2 tai L3) verkkosyötössä.

Mittaa verkkojännite ja tarkasta liitännät.

Höyryletku liian pitkä tai eristämätön.

Lyhennä höyryletkua (maks. 4 m) ja eristä se.

Tämä ilmoitus voi esiintyä myös kylmäkäynnistyksen yhteydessä..

Ohjelmoi Soft start-toiminto (ks. kohta 6.5).

Alarm 1A
filling time
Error 1A
filling time

Katkos sisäisessä
suojajärjestelmässä
Vikakoodi: 2A/2B
Alarm 2A
safety chain int
Error 2A
safety chain int

Maks. täyttöaika ylittynyt
(vain hälytys)
Vikakoodi: 3A/3B
Alarm 3A
water supply

Maks. höyrystymisaika ylittynyt
Vikakoodi: 4A/4B
Alarm 4A
steam time
Error 4A
steam time
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Vika/ilmoitus

Syy

Korjaustoimenpide

Maks. huuhteluaika ylittynyt
Vikakoodi: 5A/5B

Tyhjennyspumppua ei ole kytketty tai se on
viallinen.

Kytke tai vaihda tyhjennyspumppu.

Yksikön poistoletku taittunut tai tukossa.

Tarkasta poistoletku, vaihda tarvittaessa.

Vedenpoistoletku tukossa (ulkoinen letku tai
lappo tukossa).

Puhdista poistoletku ja vesilukko.

Uimuriin johtavat letkut tukkeutuneet.

Puhdista tai vaihda letkut.

Pinnankorkeusyksikkö viallinen.

Vaihda pinnankorkeusyksikkö.

Magneettikenttä pinnankorkeusyksikön läheisyydessä.

Poista magneettikenttä.

Höyryletku tukossa tai virtaus letkussa heikko
(vesilukko).

Tarkasta höyryletku, puhdista tarvittaessa ja
asenna letku oikein.

Höyrynpaineen rajoitusventtiili tukossa.

Irrota paineenrajoitusventtiili ja puhdista venttiilin
aukko neulalla.

Kanavapaine liian korkea (>1500 Pa).

Tarkasta puhaltimen asetukset.

Sisäinen säädintoiminto aktivoituna.

Poista sisäinen säädin toiminnasta.

Kostausanturin signaali < 5 %.

Tarkista kosteusanturi. Kalibroi anturi
tarvittaessa.

Puhallinyksikön kontaktori auki.

Kytke päälle puhallin/ilmanvaihtojärjestelmä.

Automaattinen virtausvahti reagoinut.

Tarkasta puhallinyksikkö/puhallinjärjestelmän
suodatin.

Maksimikosteuden säädin reagoinut.

Tarkasta ja huolla järjestelmä.

Lämmitysjännitteen syöttö poikki.

Tarkista lämmitysjännite.

Lämmitysjännite B-yksiköllä poikki.

Tarkista B-yksikön lämmitysjännite.

Alarm 5A
drain
Error 5A
drain

Virheellinen pinnankorkeus
Vikakoodi: 6A/6B
Alarm 6A
level indicat
Error 6A
level indicat

Höyrynpaineen valvonta
(häiriöilmoitus)
Vikakoodi: 7A/7B
Error 7A
communication

Anturi viallinen
(häiriöilmoitus)
Vikakoodi: 8A/8B
Error 8A
sensor fault

Katkos ulkoisessa
lukituspiirissä
Vikakoodi: ei ole
safety chain
external A

mains failure
B

Vianetsintää koskevia huomautuksia
Varoitus! Hengenvaara! Ennen korjaustoimenpiteiden suorittamista kostuttimesta on katkaistava virta ja estettävä virran tahaton kytkeminen kohdassa 6.3 kuvatulla tavalla. Varmista,
että pääkontaktoriin menevä verkkojohto on irrotettu (tarkasta jännitemittarilla).
Korjaustöiden suorittaminen on annettava näihin tehtäviin koulutettujen ja ammattitaitoisten
henkilöiden tehtäväksi. Sähköasennukseen liittyvät toimenpiteet (esim. sulakkeen vaihto) on
annettava asiakkaan tai Defensor-kostuttimien edustajan valtuuttaman henkilön tehtäväksi.
Viallisten komponenttien korjaus tai vaihto on annettava Defensor-kostuttimien edustajan valtuuttaman huoltoasentajan tehtäväksi.
Poikkeus: Viallisten komponenttien vaihto huollon aikana (ks. kohta 6.6) ja sulakkeiden
vaihto (ks. kohta 6.7.3).
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6.7.3

Sulakkeiden vaihto
Varoitus! Hengenvaara! Ennen yksikön sulakkeen vaihtoa kostuttimesta on katkaistava virta
ja estettävä virran tahaton kytkeminen kohdassa 6.3 kuvatulla tavalla. Varmista, että pääkontaktoriin menevä verkkojohto on irrotettu (tarkasta jännitemittarilla).
Varoitus! Elektroniset komponentit ovat hyvin herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Nämä
komponentit on suojattava sähköpurkauksien aiheuttamilta vaurioilta asianmukaisin toimenpitein
sulakkeen vaihdon aikana.
Sulakkeiden vaihto on annettava koulutetun ja ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
Tärkeää! Jos yksikön sulake palaa, se johtuu yleensä viallisesta komponentista. Tarkasta aina komponentit ennen kuin vaihdat sulakkeen (ks. alla oleva taulukko).
Käytä ainoastaan taulukossa määriteltyjä sulakkeita.
Varoitus! Korjattujen sulakkeiden käyttö on kielletty.

Tehokortti (F1 - F3, F1 - F6 tai F1 - F9)

Teholähdemoduuli (F2)
Teholähdemoduuli (F1)
Ohjauskortti (F5)

6.7.4

Sulake

Tyyppi

Ennen vaihtoa tarkastettava

F1 teholähdemoduulissa

6.3 A, hidas

Tyhjennyspumppu (tukossa tai kela viallinen)

F2 teholähdemoduulissa

1 A, nopea

Syöttöventtiili (tukossa tai kela viallinen)

F5 ohjauskortilla

50 mA, nopea

Ohjaussignaali

F1…F3 tehokortilla
(Mk5 Visual/Process 5-.. ja 8-..)

16 A, huippunopea

Vastuselementit (oikosulussa)

F1…F9 tehokortilla
(muissa malleissa)

20 A, huippunopea

Vastuselementit (oikosulussa)

Vianetsinnän jälkeen
Höyrykostutin palautetaan käyttöön vian poiston jälkeen katkaisemalla virta noin 5 sekunnin ajaksi ja
kytkemällä se uudelleen.
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7

Tekniset tiedot
Defensor Mk5 Visual/Process
5-..

8-...

10-..

Höyryntuotto
Yksiköiden lukumäärä

16-..

20-..

24-.

30-.

40-..

50-..

60-..

80-..

2

2

2

0 - 100%, portaattomasti säädettävä
1

1

1

1

1

1

Höyryliitäntä

1

1

G 1 1/4”

Resoluutio

1,0 %

Höyryntuoton säätö
– aktiivinen

0…20 V (vaiheleikkaus), 0…10 VDC, 1…5 VDC, 0…5 VDC
0…4.25 VDC (potentiometri), 0…1 VDC, 2…10 VDC
0…20 mADC, 4…20 mADC

– passiivinen

kaikki potentiometrisäätöiset kosteusanturit 140 Ω…10 kΩ

– Päälle/pois-ohjaus

<2,5 VDC --> Off; ≥2,5 VDC…20 VDC --> On

Kanavapaine

Suurin ylipaine 1500 Pa, suurin alipaine 1000 Pa
(jos kanavapaine ylittää nämä arvot, ota yhteys Defensor-kostuttimien edustajaan)

Sallittu ympäristön lämpötila

1...40 °C

Sallittu ympäristön kosteus

1...75 %rh

Vedensyöttö
– Liitäntä

G 1/2”

– Allittu vedenpaine

1...10 bar

– Syöttöveden lämpötila

1...40 °C

– Veden laatu

käsittelemätön juomavesi tai täysin demineralisoitu vesi
(ottakaa yhteys paikalliseen Defensor-edustajaan mikäli käytössä on pehmennettu vesi)

Veden poisto
– Liitäntä

Sisä-ø= 40 mm

– Poistoveden lämpötila

60...90 °C

Paino, kg
– Brutto

51

51

52

53

71

73

73

74

1x71
1x73

2x73

2x74

– Netto

36

36

37

38

41

43

43

44

1x41
1x43

2x43

2x44

Mitat, mm
– Korkeus

1087

1087

– Leveys

500

594

– Syvyys

437

392

5

10

Kalkinkeruusäiliön tilavuus, l
Hyväksynnät
Kotelointiluokka
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Puh. 0- 0
Fax 0-0 1003
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Solutions for Indoor Climate
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Manufacturer:
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Talstr. 35-37, P.O. Box, CH-8808 Pfäffikon (Switzerland)
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