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1.

Johdanto

1.1

Aivan aluksi
Höyrynjakopuhallin FAN3 on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja
se edustaa viimeisintä tekniikan suunnittelua. Laite täyttää kaikki tunnetut
turvallisuusstandardit. Laitteen väärä käyttö voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa
käyttäjälleen/kolmannelle osapuolelle tai/ja materiaalille.
Noudattakaa tämän aineiston ohjeita varmistaaksenne laitteiston turvallisen
ja taloudellisen käytön. Ottakaa yhteyttä maahantuojaan mikäli teillä on
kysymyksiä, joihin tästä aineistosta ei mielestänne löydy vastausta. Maahantuojan edustajalta saatte tarvitsemianne neuvoja.

1.2

Teknisen aineiston merkinnät
Tämän tekninen aineisto koskee puhallinyksikön FAN3 eri versioita.
Tekninen aineisto kattaa laitteen asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön ja
häiriöiden poistamiseen liittyvät seikat. Aineisto on tarkoitettu laitteiden
käyttöön pätevöityneiden henkilöiden avuksi.
Tätä aineistoa täydentävät muut laitteisiin liittyvät dokumentit (höyrykostuttimien tekniset aineistot, varaosa- ja kytkentäkuvat, jne.). Näihin dokumentteihin on viitattu tarpeellisissa kohdin.
Ohjeen merkinnät
- VAROITUS !
”VAROITUS”-merkinnällä varustetuissa kohdin voi ohjeiden noudattamatta
jättäminen johtaa laitteen tai jonkin muun materiaalin rikkoutumiseen tai
henkilövahinkoihin.
-

VAARA !
”VAARA”-merkinnällä ja symbolilla varustetuissa kohdin voi ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavaa vaaraa tai hengenvaaraa
henkilöille.

Ohjeiden säilyttäminen
Säilyttäkää tämä aineisto paikassa, josta se on helposti saatavissa. Luovuttakaa aineisto laitteen mukana, mikäli laitteisto toimitetaan toiselle käyttäjälle.
Mikäli aineisto katoaa, pyytäkää uusi kopio laitetoimittajalta.
Tekijänoikeus
Tämän teknisen aineiston suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa.Tämän
aineiston julkaiseminen, kopiointi kokonaisuudessa tai joiltakin osin on kiellettyä ilman valmistajan lupaa. Tekijänoikeusloukkaus on rangaistavaa ja voi
johtaa korvausvaatimukseen.
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2.

Turvallisuusohjeet
Yleistä
Kaikkien puhallinlaitetta FAN3 käyttävien ja huoltavien henkilöiden tulee
tutustua tähän tekniseen aineistoon huolellisesti.
Teknisen aineiston ohjeiden noudattaminen on perusedellytys laitteen oikealle
ja turvalliselle käytölle. Näin vältetään myös mahdolliset vaaratilanteet.
Laitteiden merkintöjen ja tarrakylttien tulee olla selkeästi luettavissa.
Pätevyysvaatimus
Kaikki tässä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.)
on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden
omaavien henkilöiden suoritettavaksi.
Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi.
Kaikkien FAN3 laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä.
Tarkoituksenmukainen käyttö
Puhallinyksikkö FAN3 on tarkoitettu käytettäväksi Condair CP3 tai Defensor
MK5 –höyrykostuttimien kanssa suoraan huonetilan kostutukseen.
Huomioikaa mainitut käyttöolosuhteet kappaleessa 9 ”Laitteen tekniset tiedot”.
Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin tässä aineistossa mainittuun katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa mahdollisista virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista, vaan vastuu niistä on käyttäjällä.
Laitteiden käyttö tarkoitetulla tavalla edellyttää kaikkien tässä aineistossa
annettujen ohjeiden (erityisesti turvaohjeiden) noudattamista.
Laitteen mahdolliset vaaratekijät:
- Puhallinyksikkö on varustettu 230V jännitteellä.
VAARA! Jännitteisen komponentin
koskettaminen laitteen ollessa avoinna aiheuttaa
hengenvaaran.

Varotoimet: Ennen laitteen avaamista on syöttöjännite katkaistava ja varmistettava ettei jännitettä epähuomiossa kytketä uudestaan.
-

Toiminnan aikana laitteesta purkautuu kuumaa höyryä.
VAROITUS! Kuuman höyryn aiheuttamaa
palovammariski.

Varotoimet: Sijoittakaa puhallinyksikkö siten, ettei henkilöille aiheudu vaaraa
kuumasta höyrystä.
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Toiminta vaaratilanteessa
Mikäli on epäiltävissä, että laitteiden turvallinen käyttö ei ole mahdollista, on
höyrykostutin ja puhallinyksikkö kytkettävä pois käytöstä.
Tällainen tilanne voi johtua:
- laite tai laitteen syöttöjohto on vioittunut
- laite ei toimi normaalisti
- laitteen liitännät/putkistot eivät ole tiiviit
Laitteen toimimattomuudesta, vauriosta tai muusta turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta on välittömästi ilmoitettava laitteen omistajalle.
Muutokset laitteeseen
Puhallinyksikköön ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa.
Käyttäkää vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita suorittaessanne huoltoja tai
korjauksia.
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3.

Laitteen kuvaus
3.1 Laitetyypit
Puhallinyksikköjä FAN3 valmistetaan kahta eri kokoa ja eri versioina
höyrykostuttimille Condair CP3 ja Defensor MK5.

Laitekoodi

Laitetyyppi
FAN3 CP Basic
FAN3 CP Pro
FAN Mk
Koko (höyryteho)

Kotelorakenne
BC peruskotelo
FC etulevyllä varustettu

Esimerkki
FAN3 CP Basic M BC
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3.2

Lisävarusteet

Suodatin
Huomautus:

3.3

1
2
3
4
5
6

FAN3… M …

FAN3… L …

FB-M (2538730)

FB-L (2538731)

Suodatinpaketin jälkiasennus on mahdollista.

FAN3 Rakenne

Höyryn liitäntä
Lauhdepoisto
Höyrynjako
Suuntauslevy
Suodatinpaketti (lisävaruste)
Johdon läpivienti

7
8
9
10
11

Tyyppikilpi
Puhaltimen kytkin
Riviliitin
Kotelon pohjalevy (FAN3… BC)
Etulevy (FAN3… FC)

3.4 Käyttötarkoitus
FAN3 puhallinyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi Condair CP3 ja Defensor
Mk5 –höyrykostuttimien kanssa suoraan huonetilan kostutukseen.
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4.

Asennus
4.1 Kostutinlaitteeseen tehtävät valmistelut
Defensor Mk5
Ei tarpeellisia muutoksia
Condair CP3 Basic / Pro
Käytettäessä puhallinyksiköitä Condair CP3 Basic tai CP3 Pro –höyrykostuttimien kanssa on FAN3 puhallinyksikön mukana toimitetut osat
ensin asennettava oheisten kuvien mukaisesti. Huomioikaa myös
oheiset muutososien ohjetekstit ja CP3 –laitteiden teknisen aineiston
ohjeet höyrysylinterin irrotuksesta ja kiinnityksestä.

9

Muutososat
- Asentakaa lauhdeletku ”E” kuvan mukaisesti lenkille höyrysylinterin
taakse, ja kiinnittäkää se nipan ”F” avulla kostuttimen viemäröintiyhteeseen.
- Höyryn läpivientiyhde ”C” (vain Basic-laite) kiinnitetään kostuttimen
kotelon sisäpuolelle lyhyempien tai pidempien korvakkeiden (sylinterin
tyypistä A… tai D… riippuen) avulla.
- Kiinnittäkää kaikki letkut kiristimien avulla liitosyhteisiin.
- Kiinnittäessänne lauhteen poistoyhdettä ”A” paikalleen huomioikaa, että
tiivisterengas ”B” asettuu oikein höyrysyötön keskitysuraan.
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4.2

Laitteiden sijoitus
Puhallinyksikkö asennetaan seinälle kostuttimen yläpuolelle. Asennuksessa
tulee huomioida letkujen asennuksen rajoitukset: höyryletkulle maks. pituus
2m, minimi taivutussäde 300 mm ja vähimmäisnousu 20%; lauhdeletkulle:
min. lasku 20% ja vesilukkokieppi min. ø100mm.
Jotta puhallinyksiköstä purkautuva höyry pääsee sekoittumaan vapaasti
ympäröivään ilmaan, on seuraavassa kuvassa esitetty vähimmäisetäisyydet
kiinteisiin objekteihin.
Huomautus: vähimmäisohjearvot ovat voimassa min 15°C lämpötilalle ja
60% suhteelliselle kosteudelle. Mikäli lämpötila on mainittua alhaisempi tai
kosteus suurempi on ohjearvoja vastaavasti korotettava.

katso mittapiirros kappale 4.3

Huomautus: mitat ovat voimassa normaalilla
puhallusvoimakkuudella, kytkin asento 2

Varoitus! Materiaalivahinkojen välttämiseksi ei puhaltimen alle/eteen
saa sijoittaa kosteudelle tai korroosiolle herkkiä esineitä tai materiaaleja.
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4.3

Asennus
Käyttäkää laitteiden kiinnittämiseen pakkauksessa mukana toimitettuja
tarvikkeita. Mikäli toimitetut kiinnitystarvikkeet eivät ole soveltuvia, on
kiinnitykseen käytettävien tarvikkeiden oltava riittävän vankkoja.
1. Avatkaa laitteen etukannen ruuvi ja poistakaa kansi.
2. Peruskoteloidut laitteet FAN3…BC: avatkaa kotelon alimman pohjalevyn
4 ruuvia ja irrottakaa kotelon pohjalevy.
3. Etulevyllä varustettu kotelo FAN3…FC: leikatkaa höyryletku sopivan
mittaiseksi (FAN CP..L..FC 105 mm ja FAN CP..M..FC 78mm) ja kiinnittäkää höyryletku puhaltimen höyry-yhteeseen letkunkiristimellä.
4. Merkitkää kiinnityspisteet ”A” ja ”B” tai ”C” mukana toimitetun mittakuvan
mukaisesti vesivaa’an avulla ja poratkaa 10mm reiät ja varustakaa ne
ruuvitulpilla.
Huomautus: Etulevyllä varustettujen (FAN CP..FC) yksiköiden kiinnityspisteiden merkitseminen voidaan tehdä pakkauksen porausmallin avulla.

** Suluissa merkityt minimietäisyydet ovat mahdollisia vain etulevyllä
varustetuilla malleilla (FAN CP.. FC).
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5. Vain ”FAN3 Mk M BC”: Kiinnittäkää seinäkiinnikkeet ”C” ruuveilla seinään.
Tarkistakaa asennuksen vaakasuuntaus ennen ruuvien kiristämistä.
6. Kiertäkää ruuvit ”A” siten, että seinän ja ruuvin kannan väliin jää 2mm
tilaa, ja ripustakaa puhallinyksikkö ruuveihin.
Huomautus: asettaessanne etulevyllä varustettua yksikköä (FAN3
CP..FC) paikalleen, kiinnittäkää höyryletku letkukiristimellä
samanaikaisesti höyrykostuttimeen.
7. Tarkistakaa asennuksen vaakasuuntaus ja kiinnittäkää lukitusruuvi ”B”.
8. Vain peruskotelolla varustetut yksiköt: kiinnittäkää peruskotelon
pohjalevy paikalleen neljällä ruuvilla.
9. Vain peruskotelolla varustetut yksiköt: leikatkaa höyryletku halutun
mittaiseksi ja kiinnittäkää se letkukiristimillä höyrynkehittimeen ja puhallinyksikköön.
10. Kytkekää kondenssivesiletku puhallinyksikköön ja letkun toinen pää kostuttimen vastaavaan lauhdeyhteeseen siten, että letkuun muodostuu min.
ø 100 mm lauhdekieppi. Varmistakaa lauhdelukko esim. nippusiteellä.
11. Etulevyllä varustetut yksiköt (FAN3 CP..FC): kiinnittäkää puhallinyksikön
sivulevyt ruuveilla. Ripustakaa etulevy paikalleen.
12. Asettakaa puhaltimen kotelo paikalleen ja lukitkaa se ruuvilla.
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4.4

Sähköasennus
Puhallinyksikön sähkösyöttö kytketään kostuttimen ohjausjännitteen syötöstä kuvan mukaisesti.
Huom: älkää kytkekö erillistä jännitettä puhallinyksikölle.

VAROITUS! Suorittakaa sähkökytkennät vasta laiteasennusten tultua valmiiksi.

1. Avatkaa puhaltimen kotelon ruuvit ja avatkaa kotelo.
2. Työntäkää johto alhaalta reiästä puhaltimen koteloon ja kytkekää se
kytkentäkuvan mukaisesti.
3. Sulkekaa puhaltimen kotelo ja kiertäkää ruuvit kiinni.
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Käyttöönotto / käyttö
Asettakaa puhaltimen haluttu virtausvoimakkuus puhaltimen kytkimellä.
Asento 1 FAN3 …M: rajoitettu ilmavirtaus alle 8 kg höyryntuotolle
FAN3 …L: rajoitettu ilmavirtaus alle 30 kg höyryntuotolle
Asento 2: normaali ilmamäärä
Höyrykostuttimen tuottaessa höyryä aktivoituu puhallinyksikön termostaatti,
puhallin käynnistyy automaattisesti. Höyryntuoton pysähdyttyä puhallin
toimii kunnes termostaatti havaitsee höyryn loppumisesta johtuvan jäähtymisen.
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6

Huolto
CP3 FAN … höyrynjakopuhallin ei tarvitse varsinaista huoltoa.
Mikäli yksikössä on lisävarusteena saatavat suodattimet, on niiden vaihto
suoritettava likaantumisen vuoksi. Suorittakaa toimenpide seuraavasti:
1. Kytkekää laite pois päältä ja katkaiskaa sähkösyöttö.
2. Avatkaa laitteen kotelo.
3. Puhdistakaa laite sisältä esim. paineilmalla ja harjalla ja vaihtakaa
suodattimet.
4. Sulkekaa laitteen kotelo
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Käyttöhäiriöiden poisto
Seuraavat käyttöhäiriöt ovat mahdollisia toiminnan aikana:
Häiriö: puhallin ei käynnisty vaikka höyryntuotto on havaittavissa
Syy:
lämpötilatermostaatti ei kytketty tai viallinen, puhaltimen kytkentä
puuttuu tai puhallin viallinen
Toimenpide: Kytke tai vaihda termostaatti. Kytke tai vaihda puhallin.
Häiriö: puhaltimen kytkimen eri asento ei näytä vaikuttavan toimintaan
Syy:
kytkin ja/tai puhallin väärin kytketty tai viallinen
Toimenpide: tarkista kytkentä tai/ja vaihda kytkin/puhallin
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Laitteen poistaminen käytöstä / hävittäminen

8.1

Laitteen poistaminen käytöstä
Mikäli puhallinyksikkö FAN3 täytyy korvata uudella laitteella tai kostutuslaitteistoa ei enää käytetä, toimikaa seuraavasti:
1. Kytkekää laitteet pois käytöstä ja katkaiskaa laitteilta jännitesyöttö.
2. Irrottakaa puhallinyksikkö ja/tai muut laitteet seinästä ja purkakaa johdotukset ja putkitukset asianmukaisesti.

8.2

Hävittäminen / kierrätys
Hävittäkää/toimittakaa laite kierrätyspisteeseen paikallisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
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9.

Laitteiden tekniset tiedot ja mitat

* vain uudella suodattimella
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