ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
CONDAIR PUHALLINYKSIKKÖ BP

Puhallinyksikkö Condair EL ja Condair RS höyrykostuttimille
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1

Johdanto

1.1

Aivan aluksi
Kiitämme päätöksestänne hankkia Condair BP puhallinyksikön.
Condair BP puhallinyksikkö ja höyrykostuttimet on valmistettu tämän päivän
tekniikan ja tunnettujen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Laitteen
väärä käyttö tai huolimaton käsittely voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa käyttäjälle/
kolmannelle osapuolelle tai omaisuudelle.
Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, taloudellista ja asianmukaista, tulee tässä
asennus- ja käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä
noudattaa.
Ottakaa yhteyttä Condair -laitteiden edustajaan mikäli teillä on kysymyksiä,
joihin tämän teknisen aineiston sivut eivät anna selvitystä.

1.2

Asennus- ja käyttöohjeen merkinnät
Rajoitukset
Tämä asennus- ja käyttöohje koskee Condair BP puhallinyksikön asennusta ja
toimintaa. Lisätarvikkeet on esitetty vain niiltä osin kuin on tarpeen laitteen
toiminnan kannalta. Lisätarvikkeiden tarkemmat ohjeet on esitetty kunkin
tarvikkeen omassa dokumentaatiossa.
Tämä asennus- ja käyttöohje on rajattu koskemaan Condair BP
puhallinyksikön asennusta, käyttöönottoa, käyttöä, huoltoa ja vian määritystä.
Aineisto on tarkoitettu asianmukaisesti koulutetun käyttö/huoltohenkilön
käyttöön.
Tämän ohjeen merkinnät

!

HUOMIO !
“HUOMIO” -merkintä tässä aineistossa tarkoittaa, että kyseisen seikan
huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteen tai muun materiaalin vaurion ja/tai
toimintahäiriön.
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!

VAROITUS!
“VAROITUS” -merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen
noudattamatta
jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa.

!

VAARA!
“VAARA” - yleisen vaarasymbolin yhteydessä käytetään osoittamaan tämän
aineiston turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä
terveydelle aiheutuvaa vaaraa ja jopa kuolemanvaaraa.

Aineiston säilytys
Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa
käyttöön. Aineisto tulee luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle
käyttäjälle. Mikäli asennus- ja käyttöohje on hävinnyt, kääntykää Condair
maahantuojan puoleen saadaksenne käyttöönne uuden.
Eri kieliset versiot
Tämä asennus- ja käyttöohje on saatavissa usealla eri kielellä. Ottakaa yhteys
Condair-maahantuojaan tarvitessanne muulla kielellä painettuja julkaisuja.
Tekijänoikeus
Tämän asennus- ja käyttöohjeen suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa.
Tämän käyttöohjeen aineiston julkaiseminen tai kopiointi kokonaisuudessaan
tai joltakin osaltaan on ilman Condair AG:n kirjallista suostumusta kielletty.
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2

Turvallisuus
Yleistä
Kaikkien Condair höyrykostutinta ja puhallinyksikköä käyttävien ja huoltavien
henkilöiden tulee tutustua tähän asennus- ja käyttöohjeeseen huolellisesti.
Asennus- ja käyttöohjeiden noudattaminen on perusedellytys laitteen oikealle
ja turvalliselle käytölle. Näin vältetään myös mahdolliset vaaratilanteet.
Laitteen merkintöjen, tarrakylttien ja varoitusten tulee olla selkeästi luettavissa.
Pätevyysvaatimus
Kaikki tässä asennus- ja käyttöohjeessa esitetyt toimenpiteet (asennus,
huolto, käyttö, jne.) on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi.
Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi.
Kaikkien Condair höyrykostutinta ja puhallinyksikköä käyttävien henkilöiden
tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä.
Tarkoituksenmukainen käyttö
Condair BP puhallinyksiköt on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi höyrykostuttimien tuottaman höyryn suoraan huoneilmaan puhaltamiseen. Käyttö
muuhun tarkoitukseen ilman valmistajan tai Condair-edustajan kirjallista
hyväksymistä katsotaan laitteen 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.

!

VAARA !
Sähköiskun vaara !
Puhallinyksikkö liitetään 230V jännitesyöttöön. Laitteen kotelon ollessa auki
ovat sähköiset liittimet suojaamattomina. Jännitteisten komponenttien koskettaminen on hengenvaarallista.
Toimenpide: Condair BP-puhallinyksikköön saa kytkeä syöttöjännitteen vasta
kaikkien asennustöiden suorittamisen jälkeen kun laitteen kotelo on suljettu.
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Turvallinen käyttö
Kaikkien höyrykostuttimen ja BP-puhallinyksikön kanssa toimivien henkilöiden tulee ilmoittaa laitteiden toimintahäiriöistä ja vioista välittömästi
laitteen omistajalle. Viallisten laitteiden käyttö tulee estää ja varmistaa
ettei laitteita kytketä toimintaan epähuomiossa.
Laitteiden muutokset
Laitteisiin ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista suostumusta.
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3
3.1

Ennen asennusta
Toimituslaajuus
Tuotteen toimitus:
- tarkasta laitteen pakkaus mahdollisten vaurioiden osalta
- ilmoita pakkauksen vauriot välittömästi kuljetusyhtiölle
- tarkasta lähetyslistasta, että kaikki tilatut tuotteet ovat toimituksessa
- ilmoita mahdolliset puutteet välittömästi maahantuojalle
- pura komponentit pakkauksesta ja tarkasta ne vaurioiden varalta.
- ilmoita mahdollisista vaurioista kuljetusyhtiölle välittömästi
- tarkista, että laitteen tyyppikilven tiedot vastaavat käytettävän jännitteen
arvoja

3.2

Varastointi ja käsittely
Varastointi
Varastoi puhallinyksikkö Condair BP ennen asennusta alkuperäisessä
pakkauksessaan huomioiden seuraavat olosuhdevaatimukset:
- huonelämpötila 5 ... 40°C
- kosteus 10 ... 70% rh
Käsittely
Kuljeta laiteyksikkö aina alkuperäisessä pakkauksessaan.
Säilytä pakkaus mahdollista myöhempää tarvetta varten.
Mikäli pakkaus hävitetään, huomioi paikalliset jätteenkäsittelyn ja/tai
kierrätyksen ohjeet.
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4

Laitekokoonpano

4.1

Laitteen yleiskuvaus
Condair BP puhallinyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi paineetonta höyryä
tuottavien höyrynkehittimien kanssa. Puhallinyksikön avulla höyry tuotetaan
haluttuun kostutettavaan tilaan.
Puhallinyksikkö voidaan asentaa suoraan laitteiden Condair RS ja EL päälle
tai erilleen höyrynkehittimestä. Katso oheinen kuva 1.

1
2

Puhallinyksikkö asennettuna erikseen
Laitteen päälle asennettu puhallinyksikkö
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4.2

Laitteen tyyppimerkinnät
Laitteen tyyppikilpi sijaitsee puhallinyksikön kyljessä. Tyyppikilvessä
on laitteen sarjanumero ja kaikki tekniset arvot. Katso kuva 2.

1
2
3
4
5
6
7
8

4.3

Jännite/vaihe
Valmistusnumero
Taajuus
Valmistus kuukausi/vuosi
Hyväksynnät
Ottoteho
Jännite
Malli

Toimintakuvaus
Puhallinyksikössä on sähkökäyttöinen puhallin, ilmansuodatin, höyrynjakolaatikko, termostaatti, höyryntuoton lukitusrele, sulake ja puhallinnopeuden
valintakytkin. Puhallinta ohjataan termostaatin ja puhallinnopeuden kytkimen
avulla. Katso kuva 3 sivulla 12.
Puhaltimen saadessa ohjausjännitteen, lukituspiirin rele vetää, ja kostutin
saa höyrynkehityksen ohjaustiedon. Höyryn virratessa höyry-yhteen kautta
puhallinyksikölle, termostaatti sulkeutuu n. 60°C lämpötilassa ja käynnistää
puhaltimen. Suodattimen läpi virtaava ilma sekoittuu höyryn kanssa ja ilma
puhalletaan ulospuhallusaukon kautta huonetilaan.
Valintakytkimen asento nopea/hidas valitaan puhallinnopeus kostutettavan tilan
mukaisesti.
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Höyryntuoton keskeytyessä (haluttu kosteus saavutettu) puhallin jatkaa toimintaa kunnes lämpötermostaatti avautuu n. 50°C lämpötilassa.
Kostuttimen toiminta on estetty puhallinyksikön takaseinään kytketyn käyntilukituksen johdon kautta. Tässä tapauksessa kostuttimen näytöllä on ilmoitus
”Puhallinyksikköä ei kytketty”.

1
2
3
4
5
6

Ilmansuodatin
Yksikön kansilevy
Puhallin
Lukituksen rele
Runkokotelo
Lukituksen kytkentäjohto

7
8
9
10
11
12

Jännitesyöttö
Sulake
Nopeuden valinta
Höyry-yhde
Höyrynjakolaatikko
Termostaatti
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5

ASENNUS

5.1

Yleistä
Noudata kaikkia tämän aineiston sisältämiä laitteen asennukseen, höyryliitäntään
ja sähköistykseen liittyviä ohjeita.
Huomioi myös paikalliset asennuksiin liittyvät määräykset.
Henkilöiden pätevyys
Asennuksen suorittavien henkilöiden tulee olla koulutettuja asennuksen
suorittamiseen. Pätevyyden toteaminen on asiakkaan vastuulla.
Turvallisuus
Jotkin asennukseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät puhaltimen ja kostuttimen
kotelon avaamisen. Huomioi seuraavat seikat:

!

VAARA !
Sähköiskun vaara !
Condair kostuttimeen ja puhallinyksikköön on kytketty verkkojännite.
Jännitteiset osat ovat esillä laitteen kotelon ollessa auki. Jännitteisen
osan koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vahingoittumisen tai kuoleman.
Estä sähköiskun vaara kytkemällä laitteen jännite vasta asennuksen jälkeen.
Tarkasta laitteiden asennus ja sulje laitteiden kotelot ennen jännitteen kytkemistä.
______________________________________________________________

!

HUOMIO !
Elektrostaattisen purkauksen vaara (ESD)!
Kostuttimen sisällä olevat piirikortit ovat herkkiä elektrostaattisille purkauksille.
Estä purkaukset tarvittavalla maadoituksella (ESD-suojaus).
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5.2

Asennuksen yleiskuva
Puhallinyksikkö Condair BP voidaan asentaa minkä tahansa höyrystävän
kostuttimen yhteyteen erilleen laitteesta tai suoraan Condair EL (5-45 kg/h) ja
Condair RS (5-40 kg/h) laitteiden päälle. Kuva 4 osoittaa puhallinyksikön
ja höyrykostuttimen tyypillisen asennuksen.

1
2
3
4
5
6
7

Puhallinyksikkö (erilleen asennettu)
Höyryletku (kts. huom 1)
Puhallinyksikkö (laitteen päälle asenn.)
Kosteusanturi tai hygrostaatti
Mahd. maksimihygrostaatti (lukitus)
Turvakytkin (ohjausjännite)
Turvakytkin (lämmitysjännite)

8
9
10
11
12

Huuhteluletku (kts. huom 2)
Viemäriyhde ja vesilukko (kts. huom 3)
Lauhdeletkun kytkentä takaisin laitteelle
Laihdeletkun kytkentä suoraan viemäriin
Lauhdeletku (kts. huom 4)
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Huomautus 1: Höyryletkun tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Maksimipituus 4m.
Letkussa tulee olla riittävä nousu ( min. 15% tai 8,5°), jotta lauhde poistuu
letkusta.
Huomautus 2: Viemäröinnin tulee olla min. Ø30mm ja rakennettu riittävällä
kaadolla (min 15%) lattiakaivoon. DI tai RO-vettä käytettäessä on viemäröinti
tehtävä rst- tai muoviputkella.
Huomautus 3: Viemäriliitännän (avoin yhde) tulee sijaita maks. 20cm etäisyydellä laitteesta.
Huomautus 4: Lauhdeletku tulee asentaa min. 15% kaadolla laitteeseen tai
viemäriin ja siihen tulee tehdä vesilukko (kieppi min. 200mm).
Puhallinyksikön asennuksessa erilleen kostuttimesta huomioikaa ohjeet sivulta 20
alkaen.
Puhallinyksikön asennuksessa laitteen päälle huomioikaa ohjeet sivulta 28 alkaen.
5.3

Asennuksen edellytykset

Puhallinyksikkö tulee asentaa siten, että:
• Höyryletkun pituus on mahdollisimman lyhyt (maks. 4 m).
• Höyryletkun taivutussäde on vähintään 300mm. Mikäli käytetään kovaa
putkea, tulee siinä myös huomioida laaja taivutussäde.
• Höyryvedossa on huomioitava 15% minimikaato.
Puhallinyksikkö on tarkoitettu asennettavaksi seinälle ja käytettäväksi sisätiloissa.
Huomioi laitteiden asennuksessa, että kiinnityspisteen (seinä, pilari, tms.) rakenne
on riittävän tukeva. Katso kappale 13 (painot).
Puhallinyksikön suojausluokka on IP21. Laite tulee siis asentaa kuivaan tilaan,
joka täyttää asetetut vaatimukset lämpötilan ja kosteuden suhteen. Katso kappale
13 (tekniset arvot)
Puhallinyksikön mukana toimitetaan asennustarvikkeet. Mikäli tarvikkeet eivät
sovellu käytettäväksi kiinnitykseen, on asennuksessa käytettävä soveltuvia ja
riittävän vankkoja muita kiinnitystarvikkeita.
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5.3.1

Sijoitus ja suojaetäisyydet

Kostuttimen ja puhallinyksikön sijoituksessa tulee huomioida huoneen mitat
ja vaaditut suojaetäisyydet rakenteisiin ja kalusteisiin.
Katso oheinen piirros ja taulukko 1 koskien minimietäisyyksiä.
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Taulukko 1: Minimi suojaetäisyydet
Puhallinnopeus: suuri

Höyryteho kg/h

Puhallinnopeus: pieni

5...10

>10...20

>20...30

>30...45

5...10

>10...20

>20...30

>30...45

A min.

m

3,8

5,0

6,0

7,0

3,0

4,0

5,0

6,2

B min.

m

1,0

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,5

2,5

C min.

m

2,2

D min.

m

1,0

E min.

m

1,0

E maks.

m

4,0 (suositus 2,0)

Huomautus:
• Taulukossa esitetyt arvot ovat tavanomaisissa olosuhteissa: 22°C ja RH 40%
• Puhallinyksikköä ei saa asentaa lähelle kylmiä pintoja. Höyry saattaa tiivistyä
pinnoille.
• Korkeampi kosteus tai matalampi lämpötila saattavat vaatia suurempia
suojaetäisyyksiä.
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5.4

Höyry- ja lauhdelinjojen käytännön asennus
Asennuksessa tulee huomioida seuraavat käytännön ohjeet höyryvedon
ja lauhdelinjan suhteen. Huomioi myös asennuskuva seuraavalla sivulla.
-

Käytä alkuperäisiä laitetoimituksen mukana tulevia höyry- ja lauhdeletkuja.
Mikäli asennus on suoritettava kovalla putkella, käytä kupari- tai rst-putkea.
Vääränlaiset materiaalit höyrylinjassa voivat aiheuttaa laitteisiin
toimintahäiriöitä.

-

Höyryletkun tulee lähteä min. 300 mm kostuttimelta ylöspäin ja min. 15%
nousulla edelleen puhallinyksikölle. (kts. oheinen kuva 6).

-

Höyryvedon tulisi olla mahdollisimman lyhyt (maks. 4 m) ja letkun taivutussäde tulee olla min. 300mm. Kovaa putkea käytettäessä tulee putken
läpimitan olla soveltuva toimitetun höyryletkun liittämiseen.

-

Tärkeää! Höyrylinjan painehäviö on 100Pa/m ja jokaisen 90° kulman
osalta. Höyryletkun asennuksen suunnittelussa tulee huomioida letkun
lämpölaajeneminen ja letkun vanhenemisen aiheuttama kutistuminen
pituuden osalta.

-

Höyryletku kiinnitetään puhallinyksikköön ja kostuttimeen tukevilla letkunkiristimillä. Kovaa putkea käytettäessä tulee kostuttimen päässä ja puhaltimen liitännässä käyttää lyhyitä höyryletkun pituuksia, jotka kiinnitetään
letkukiristimin.
Älä kiristä letkukiristimiä liikaa muovisissa liitännöissä!

-

Kovasta putkesta tehdyt höyrylinjat on eristettävä koko pituudeltaan, jotta
lauhteen määrä minimoidaan. Höyrylinja(t) tulee kannakoida, jottei
muodostuva paino kohdistu kostuttimeen.
VAROITUS !
Palovammojen mahdollisuus kuuman höyryn johdosta !
Höyrylinjaan muodostunut tukkeuma tai este voi aiheuttaa höyryn vastapaineen nousua höyrysylinterissä laitteiston ollessa päällä.
Paineen nousu voi aiheuttaa odottamattoman höyryn purkauksen laitteessa.
Höyry voi aiheuttaa palovammoja paljaalla iholla.
Vahingon välttämiseksi:
Varmista, ettei höyrylinjaan ole jäänyt mitään roskia tms.
Tarkasta linja taitteiden varalta. Kuuma höyryletku saattaa taittua, jos se
on asennettu liian pienellä taivutussäteellä.
Höyrylinjaan ei saa syntyä lauhdepussia – tarkasta linjan kaato ja
kannakointi. Asenna tarvittaessa linjaan lauhteenpoisto alimpaan kohtaan.
Höyrylinjaan ei saa asentaa sulkuventtiiliä.
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-

-

Lauhdeletkun tulee johtaa min. 15% kaadolla puhallinyksiköltä höyrykostuttimelle tai viemäröintiin päin. Lauhdelinjaan on tehtävä vesilukko
(Ø 200mm)
Vesilukon tulee olla vähintään 300 mm puhallinyksikön alapuolella.
Asennettaessa puhallinyksikkö suoraan laitteen päälle, tehdään
lauhdelinjan vesilukko kostuttimen rungon sisälle.
Varmista, että lauhde pääsee virtaamaan vapaasti lauhdelinjassa.

Kohta

Huomioitavaa

A

Höyrylinjan tulee nousta kostuttimelta min. 300 mm ennen sen viemistä puhallinyksikölle.

B

Lauhdeletkujen vesilukkojen tulee olla vähintään 300 mm puhallinyksikön alapuolella.

C

Höyry- ja lauhdelinjojen tulee olla min. 15% nousulla/kaadolla.

D

Lauhdeletkujen vesilukkojen tulee olla väh. 200mm läpimitaltaan.

E

Höyrylinjan pituus ei saa ylittää 4 metriä. Höyryletkun minimi taivutussäde on 300mm.
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5.4.1

Yleisimmät höyry- ja lauhdelinjan asennusvirheet
Oheisessa kuvassa on esitetty yleisimmät asennuksessa sattuvat virheet:

Kohta

Selitys

1

Vesilukko on asennettu liian lähelle puhallinyksikköä. Minimietäisyys 300mm.

2

Höyryletkun taivutussäde ei ole vaadittu 300mm.

3

Vaakasuorassa höyrylinjassa ei ole lauhdepoistoa.

4

Höyry- ja lauhdelinjassa ei ole vaadittua 15% kaatoa.

5

Höyrylinjassa ei ole vaadittua 300 mm pystysuuntaista lähtöä.
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5.5

Asennussarja
Condair puhallinyksikkö toimitetaan varustettuna asennussarjalla.
Oheiseen taulukkoon on listattu asennussarjan osat.
Huom: asennustarvikkeiden sarja voi poiketa esitetystä tapauskohtaisesti.

Nro
1

Osa
Höyryliitosadapteri, 22,5 mm

M

ä
1

ä

r ä
kpl

2

Höyryliitosadapteri, 30 mm

1

kpl

3

Höyryliitosadapteri, 45 mm

1

kpl

4

Ruuvi, M4 x 16, Philips

3

kpl

5

Ruuvi, M4 x 8, Philips

3

kpl

6

Tulppa, höyryliitosadapteriin

1

kpl

7

Lauhdeletku, 9,5 mm

1650

mm

8

Lauhdeletku, 5 mm

1650

mm

9

Jousikiristin 9,5 mm

3

kpl

10

Jousikiristin 5 mm

1

kpl

11

T-kappale lauhdeletkujen yhdistämiseen

1

kpl

12

Kiristin 22,5 mm letkulle

2

kpl

13

Kiristin 30 mm letkulle

2

kpl

14

Kiristin 45 mm letkulle

2

kpl

15

Koneruuvi, M4 x 6 , Philips

4

kpl

16

Nippuside

6

kpl

17

Lukituspiirin liitin

1

kpl

18

Jännitesyötön liitin

1

kpl

19

Läpivienti (sähkösyötölle)

1

kpl

20

Asennustarvikkeet (ruuvit ja ruuvitulpat)

4

kpl

21

Kaulus 9,5 mm

1

kpl
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5.6

Erilleen asennettavan puhaltimen asennus
Tutustu ohjeen kohdassa 5.4 (sivu 17 alkaen) annettuihin asennuksen käytännön
ohjeisiin ennen asennuksen aloitusta.
1. Asenna höyry-yhde. Valitse oikea höyry-yhde ja asenna se ohjeen mukaan
puhallinyksikön pohjan aukkoon.
a. Puhallinyksikön mukana toimitetaan kolme eri kokoista höyry-yhdettä, jotka
vastaavat Condair höyrykostuttimen kolmen eri höyryletkun sisämittaa. Valitse yhde, joka vastaa toimitetun kostuttimen höyryletkun kokoa.
Katso kuva 8 alla.

1
2
3
4

Höyry-yhde (esitettynä oikeassa asennossaan).
Lauhteen poisto yhteestä.
Paineenpoiston yhde (10 mm)
Tulppa

b. Asenna tulppa (sisältyy toimitukseen) höyry-yhteen paineenpoiston
yhteeseen ja käytä mukana toimitettua jousikiristintä (9,5mm) sen
lukitsemiseksi paikalleen.

21

c. Kohdista höyry-yhde puhallinyksikön pohjan reikään ja paina se
paikalleen. Höyry-yhteen tulisi istua tiiviisti pohjalevyn reikään, ja o-rengas
tiivistää liitännän. Katso oheinen kuva 9.

1
2
3

Höyry-yhde
Koneruuvi, M4 x 16 (3 kpl)
Höyry-yhteen läpivientireikä

d. Lukitse höyry-yhde puhaltimen pohjaan mukana toimitetuilla koneruuveilla.
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2. Asenna puhallinyksikkö seinään.
a. Merkitse kiinnityspisteet ”A” ja ”B” haluttuun kohtaan seinällä.
Poraa 10 mm reiät 50 mm syvyyteen.
b. Aseta ruuvitulpat reikiin (toimituksessa) ja kiinnitä ruuvit reikiin ”A”.
Jätä ruuvin kannat n. 5mm irti seinästä.
c. Avaa puhaltimen kotelon kansi
d. Ripusta puhallinyksikkö ruuvin kantoihin.
e. Tarkista puhaltimen asento vesivaa´an avulla ja kiristä ruuvit.
f. Aseta puhallinkotelon kansi takaisin paikalleen ja lukitse ruuveilla.
g. Aseta ruuvit ”B” paikalleen ja kiristä pohjaan.

1
2
3
4

Koneruuvi (2 kpl)
Kansilevy
Puhallinyksikkö
Kiinnitysruuvit
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3. Letkujen kiinnitys puhallinyksikköön. Kiinnitä höyryletku ja lauhdeletkut
yksikköön seuraavasti:
a. Työnnä höyryletku yhteeseen ja ja kiristä paikalleen letkunkiristimen
avulla (katso kuva 11).
b. Kiinnitä 9,5 mm lauhdeletku jousikiristimen avulla vastaavaan yhteeseen.
c. Kiinnitä 5 mm lauhdeletku jousikiristimen avulla höyry-yhteen kyljessä
olevaan yhteeseen. Huom: 5mm lauhdeletkua ei tarvita 45 mm höyryyhteen asennuksen yhteydessä.

Kuva 11: Puhallinyksikön letkujen kiinnitys
1

Lauhteenpoisto höyry-yhteestä (Ø7mm)

2

Lauhdeletku 5mm

3

Höyryletku (höyry-yhteen Ø mukaan)

4

Lauhdeletku (Ø9,5mm)

5

Höyryletkun yhde

6

Puhallinyksikön lauhdepoisto

24

4. Letkujen liittäminen kostuttimeen.
Lauhdeletkujen liittäminen
a. Tee lauhdeletkuihin 200 – 250 mm läpimittaiset vesilukot. Yhdistä letkut
johonkin alla mainituista liitännöistä. Tee vesilukkokiepit vähintään 300mm
puhallinyksikön alapuolelle. Katso oheinen kuva 12.
Letkujen yhdistäminen:
• Kostuttimen täyttökupin yhteeseen 1 tai 2.
• laitteiston viemäröinnin liitokseen (katso kuva 4 sivulla 13).
b. 45 mm höyry-yhde: kytke vain puhallinyksikön 9,5 mm lauhdeletku
jompaankumpaan yllä mainittuun liitäntään.
c. 22 tai 30 mm höyry-yhde: yhdistä 9,5 mm ja 5 mm lauhdeletkut t-haaralla
ja yhdistä letkulla jompaankumpaan yllämainittuun liitäntään. Huomioi, että
vesilukkokiepit ovat 300 mm puhallinyksikön alapuolella.
Höyryletkun liittäminen
a. Kiinnitä höyryletku kostuttimen höyry-yhteeseen ja lukitse se letkunkiristimellä.

1
2
3
4
5

T-haara (katso huomautus 1 seuraava sivu)
Kostuttimen höyry-yhde (katso huomautus 2 seuraava sivu)
Kostuttimen lauhdeyhde 1
Kostuttimen lauhdeyhde 2
Lauhdeletkut (katso huomautus 3 seuraava sivu)
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Huomautus 1: 9,5 / 5mm letkut. Vain höyry-yhteillä 22 ja 30 mm. T-haara
tulee liittää vesilukkokieppien jälkeen.
Huomautus 2: Höyrylinjan maksimipituus 4m. Huomioitava riittävä kaato 15%.
Kiinnitys letkunkiristimin.
Huomautus 3: Lauhdeletkujen kaato min 15%. Vesilukon min. läpimitta 200mm.
Kiinnitykset letkunkiristimin.
5. Sähkökytkennät.
Turvallisuus
Sähkökytkentöjen suorittaminen edellyttää puhaltimen ja kostuttimen koteloiden
avaamista. Huomioikaa seuraava:
VAARA !
Sähköiskun vaara !
Condair kostuttimeen ja puhallinyksikköön on kytketty verkkojännite.
Jännitteiset osat ovat esillä laitteen kotelon ollessa auki.
Jännitteisen osan koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vahingoittumisen
tai kuoleman.
Estä sähköiskun vaara kytkemällä laitteiden jännite vasta asennuksen jälkeen
kun laitteiden kotelot on suljettu.

VAARA !
Elektrostaattisen purkauksen vaara !
Kostuttimen sisällä olevat piirikortit ovat herkkiä elektrostaattisille purkauksille.
Estä purkaukset tarvittavalla maadoituksella (ESD-suojaus).
-

Kaikki sähköasennukset on annettava koulutettujen ja pätevöityneiden
sähköasentajien suoritettavaksi. Pätevyyden toteaminen on asiakkaan
vastuulla.
Sähkökytkennät tulee suorittaa kostuttimen ja puhallinyksikön sähköasennuskuvien mukaisesti. Asennuksessa on noudatettava paikallisia
sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
Laitteiden johdotukset on tehtävä johtoläpivientien kautta ja varustettava
vedonpoistoin.
Huomioi paikalliset määräykset johtojen pituuden ja läpimittojen suhteen.
Varmista, että käytettävä jännite vastaa laitteiden tyyppikilpien merkintöjä.
Katso kuva 2 sivulla 10.
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a. Kytke puhaltimen syöttöjännitteen johto puhaltimen mukana toimitettuun
pistotulppaan. Noudata pistokkeen merkintöjä kytkennässä: L=vaihe (ruskea),
N= 0 (sininen) ja E=suojamaadoitus (kelt.vihreä). Kytke pistotulppa puhallinyksikön pistokkeeseen. Kytke myös kostuttimen lukituspiirin johto
toimitettuun vastaavaan 2-napaiseen pistokkeeseen. Katso kuva 13.

1
2

Lukituspiirin liitin
Jännitesyötön liitin

b. Aseta läpivientiholkki (sisältyy toimitukseen) kostuttimen kannen
läpivientireikään (kuva 14) ja työnnä johdot siitä läpi kostuttimen
elektroniikkatilaan.
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c. Avaa höyrykostuttimen elektroniikan suojakansi.
d. Kytke johdot kostuttimen elektroniikkakortin riviliittimiin kuvan 15 mukaisesti.
Huomaa: riviliittimien sijainti piirikortilla voi vaihdella kostuttimen tyypin
mukaan (katso tarkemmat ohjeet kostuttimen asennusmanuaalista).

Blower

1
2
3
4

Kostuttimen piirikortti
Puhallinyksikkö
Johtosilta (poistetaan)
Lukituspiirin johto

e. Irrota puhaltimen lukituspiirin johtosilta kostuttimen piirikortin liittimestä.
f. Sulje kostuttimen elektroniikkakotelon kansi kytkennän jälkeen.
6. Suorita asennuksen tarkastus ohjeen kohdan 5.8 mukaisesti.
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5.7

Kostuttimen päälle asennettava puhallinyksikkö
Tutustu ohjeen kohdassa 5.4 (sivu 17 alkaen) annettuihin asennuksen käytännön
ohjeisiin ennen asennuksen aloitusta.
1. Puhkaise kostuttimen kotelon läpivientiaihiot. Kostuttimen kannessa on kuvan
mukaiset aihiot. Läpivientiaihioiden sijainti voi poiketa kuvasta laitetyypistä
riippuen.
• 2 puhallinyksikön kiinnityspistettä (1)
• 1 lauhdepoiston reikäaihio (2)
• 1 puhallinyksikön johtojen läpivientiaihio (3)

29

Sähkökytkennät
Turvallisuus
Sähkökytkentöjen suorittaminen edellyttää puhaltimen ja kostuttimen koteloiden
avaamista. Huomioikaa seuraava:
VAARA !
Sähköiskun vaara !
Condair kostuttimeen ja puhallinyksikköön on kytketty verkkojännite.
Jännitteiset osat ovat esillä laitteen kotelon ollessa auki. Jännitteisen
osan koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vahingoittumisen tai kuoleman.
Estä sähköiskun vaara kytkemällä laitteen jännite vasta asennuksen jälkeen.
Tarkasta laitteiden asennus ja sulje laitteiden kotelot ennen jännitteen kytkemistä.

!

HUOMIO !
Elektrostaattisen purkauksen vaara (ESD)!

Kostuttimen sisällä olevat piirikortit ovat herkkiä elektrostaattisille purkauksille.
Estä purkaukset tarvittavalla maadoituksella (ESD-suojaus).
Huomioi myös seuraavat seikat:
-

Kaikki sähköasennukset on suoritettava koulutettujen ja pätevöityneiden
sähköasentajien suoritettavaksi. Pätevyyden toteaminen on asiakkaan
vastuulla.
Sähkökytkennät tulee suorittaa kostuttimen ja puhallinyksikön sähköasennuskuvien mukaisesti. Asennuksessa on noudatettava paikallisia
sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
Laitteiden johdotukset on tehtävä johtoläpivientien kautta ja varustettava
vedonpoistoin.
Huomioi paikalliset määräykset johtojen pituuden ja läpimittojen suhteen.
Varmista, että käytettävä jännite vastaa laitteiden tyyppikilpien merkintöjä.
Katso kuva 2 sivulla 10.

a. Kytke puhaltimen syöttöjännitteen johto puhaltimen mukana toimitettuun
pistotulppaan. Noudata pistokkeen merkintöjä kytkennässä: L=vaihe (ruskea),
N= 0 (sininen) ja E=suojamaadoitus (kelt.vihreä). Kytke pistotulppa puhallinyksikön pistokkeeseen. Kytke myös kostuttimen lukituspiirin johto
toimitettuun vastaavaan 2-napaiseen pistokkeeseen. Katso kuva 17.
b. Aseta läpivientiholkki (sisältyy toimitukseen) kostuttimen kannen
läpivientireikään (kuva 18) ja työnnä johdot siitä läpi kostuttimen
elektroniikkatilaan.
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1
2

1

Puhaltimen lukituksen pistoke
Puhaltimen jännitesyötön pistoke

Läpivientiholkki
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g. Avaa höyrykostuttimen elektroniikan suojakansi.
h. Kytke johdot kostuttimen elektroniikkakortin riviliittimiin kuvan 19 mukaisesti.
Huomaa: riviliittimien sijainti piirikortilla voi vaihdella kostuttimen tyypin
mukaan (katso tarkemmat ohjeet kostuttimen asennusmanuaalista).

Blower

1
2
3
4

Kostuttimen piirikortti
Puhallinyksikkö
Johtosilta (poistetaan)
Lukituspiirin johto
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2. Liitä lauhdeletkut
a. Kytke 9,5 mm lauhdeletku kuvan 20 mukaisesti kostuttimen viemäröinnin yhteeseen.
Huom: irrota laitteen höyrysylinteri tarvittaessa tehdäksesi liitännät.
b. Aseta 5 mm lauhdeletkuun holkki ja kytke se kostuttimen pohjan viemäriyhteen vastaavaan reikään. 5mm lauhdeletkua ei käytetä 45 mm höyryletkulle tarkoitetun höyry-yhteen kanssa.
c. Aseta lauhdeletkut kuvan mukaisesti ja liitä ne osoitettuihin yhteisiin.
Lukitse toimitettujen jousikiristimien avulla. Varmista, ettei letkuissa ole
taitteita, ja letkuihin on tehty tarvittavat vesilukkokiepit (min. Ø200mm).
d. Työnnä 9,5mm lauhdeletku kostuttimen kannen läpivientireiästä ja
liitä se puhaltimen lauhdepoiston vastaavaan yhteeseen. Lukitse
jousikiristimellä. Katso kuva 21 seuraavalla sivulla.
e. Kiinnitä letkut laitteen kylkeen johtositeiden avulla.

1
2
3
4

9,5mm lauhdeletku puhaltimelta
5mm lauhdeletku höyry-yhteeltä
Johtoside
Viemäriyhde
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1

Puhaltimen lauhdeyhde

3. Kiinnitä puhallinyksikkö kostuttimeen:
a. Aseta puhallinyksikkö kostuttimen päälle ja kohdista höyry-yhde.
Varmista etteivät letkut ja johdot jää puristuksiin.
b. Avaa kostuttimen kotelo ja kiinnitä puhallinyksikkö kahdella M4x6
ruuvilla kostuttimen koteloon kuvan 22 (seuraava sivu) mukaisesti.
c. Sulje kostuttimen kotelon kannet asennuksen jälkeen.
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1

Kiinnitysruuvit M4x6
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5.8

Asennusten tarkastus
Tarkasta puhallinyksikön asennus listan mukaan:
Asennus

□

Kostutin ja puhallinyksikkö asennettu soveltuvaan paikkaan?

□

Valittu asennusrakenne riittävän tukeva?

□

Laitteet asennettu pystysuoraan/vaakasuoraan?

□

Laitteiden kiinnitys tukeva?

Höyrylinja

□

Höyrylinjan maksimipituus 4 m?

□

Höyryletkussa minimi taivutussäde 300mm?

□

Höyrylinjan asennuksessa huomioitu käytännön ohjeet?

□

Höyrylinjassa vältetty taitteet tai ”lauhdepussi”?

□

Letkut kiinnitetty letkukiristimin ja kannakoitu?

□

Letkujen pituudessa huomioitu lämpölaajeneminen ja käytön myötä tapahtuva
pituuden lyhenemä?

Lauhdeletkut

□

Letkujen kaato vähintään 15%?

□

Lauhdeletkuissa vesilukot min. Ø 200mm?

□

Letkuissa ei taitteita ja letkut kiinnitetty jousikiristimin?

Sähköasennus

□

Syöttöjännite vastaa laitteen tyyppikilven merkintöjä?

□

Sähkökytkennät kytkentäkuvan mukaiset?

□

Lukituspiirin johtosilta irrotettu kostuttimen piirikortin liittimestä?

□

Kaikki riviliittimien ruuvit kiristetty?

□

Kaapeleiden vedonpoistot asennettu ja kiristetty?

□

Sähköasennukset on tehty paikallisten määräysten mukaisesti?

□

Kaikki laitteiden kotelo-osat suljettu?
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6.

Käyttöönotto
6.1 Yleistä
Condair kostuttimen ja puhallinyksikön käyttöönoton voi suorittaa riittävän
asiantuntemuksen ja pätevyyden omaava henkilö. Henkilön pätevyyden
varmistaminen on asiakkaan vastuulla.
6.2 Laitteiston käyttöönotto
Uuden laitteiston käyttöönotto tulee antaa pätevän ja riittävän asiantuntemuksen
henkilön, Condairin valtuuttaman huoltoteknikon tai laite-edustajan tehtäväksi.
Laitteiden tekniset manuaalit antavat kuitenkin perusohjeet käyttöönottoon.
Suorita laitteiston käyttöönotto seuraavasti:
1. Tarkasta höyryvedon asennus ja kiinnitykset.
2. Tarkasta lauhdeletkujen asennus.
3. Tarkasta sähkökytkennät ja johtojen kiinnitys riviliittimiin.
4. Kytke laitteisto päälle ja tarkasta kosteuden säädön asetukset.
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7

Toiminta

7.1

Ohjaukset
Puhallinyksikön kyljessä on puhallinnopeuden valintakytkin, jolla käyttäjä
voi valita käyttökohteeseen soveltuvan ilmavirtauksen määrän. Puhallinyksikön
käyntirele ohjaa kostuttimen höyrytuottoa. Puhallinyksikössä oleva lämpötermostaatti ohjaa puhaltimen käynnistystä.

7.2

Puhallinyksikön toiminta
Kostuttimen ja puhallinyksikön ollessa kytkettynä päälle, puhaltimen käyntirele
sulkeutuu ja sallii kostuttimen tuottaa höyryä mikäli kosteuden mittaus/säätö
sitä vaatii.
Huom: mikäli käyntirele ei vedä tai lukituspiirin johto on irti, ei kostutin voi
tuottaa höyryä.
Kostuttimelta tuleva höyry käynnistää puhaltimen moottorin lämpötermostaatin
ohjaamana. Kostuttimen höyryn tuotto pysähtyy kosteuden noustua haluttuun
arvoon. Höyrynjakoyksikön puhallin jatkaa toimintaa kunnes termostaatti
jäähtyy ja katkaisee puhalluksen.
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8

Huolto

8.1

Yleistä
Noudata tämän ohjekirjan huoltoja koskevia ohjeita.
Käytä vain alkuperäisiä Condair-varaosia.
Henkilöiden pätevyys
Huoltotöitä saavat suorittaa vain riittävät tiedot ja pätevyyden omaavat henkilöt.
Pätevyyden toteaminen on asiakkaan vastuulla.
Turvallisuus
Huollon suorittaminen voi edellyttää puhallinyksikön kotelon avaamisen.
Huomaa seuraava:
VAARA !
Sähköiskun vaara !
Condair kostuttimeen ja puhallinyksikköön on kytketty verkkojännite.
Jännitteiset osat ovat esillä laitteen kotelon ollessa auki. Jännitteisen
osan koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vahingoittumisen tai kuoleman.
Estä sähköiskun vaara kytkemällä laite jännitteettömäksi irrottamalla syöttöjännitteen johto ennen kotelon avaamista.
VAARA !
Palovammariski kuumista pinnoista !

Puhallinyksikön sisäpuoliset komponentit voivat olla kuumia.
Anna puhallinyksikön jäähtyä ennen kotelon avaamista.

39

8.2

Huollon listaus
Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet oheisen listauksen mukaan.
Taulukossa esiintyvät laitteen komponentit on esitetty sivulla 43 olevassa
räjäytyskuvassa.

Toimenpide/osa

Selostus

Tarkista mahd. vuodot

Säännöllisesti

Tarkasta kostutin ja puhallinyksikkö mahdollisten vuotojen ja
kalkkijäämien varalta. Kiristä tai korjaa mahdolliset
vuotokohdat.

Imuroi suodatin

Säännöllisesti

Imuroi puhallinyksikkö päältä. Pölyn kertyminen puhaltimen
imuaukkoon heikentää ilmavirtausta puhaltimen läpi.

Puhaltimen suodatin

Tarpeen
mukaan

Vaihda suodatin mikäli se on likaantunut eikä sen imurointi tai
puhdistus ole mahdollista.

Johdot

Säännöllisesti

Tarkasta johtojen kunto ja niiden kiinnitykset.

Puhallinritilät

Säännöllisesti

Puhdista puhallinyksikön ulospuhallusritilät käyttäen kosteaa
pyyhettä.

Höyryläpiviennin Orengas

2 vuoden
välein

Vaihda höyry-yhteen läpiviennin O-rengastiiviste.
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9

Viat /Häiriöt
9.1

Mahdolliset viat ja häiriöt

Vika / Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Puhaltimen moottori ei pyöri

1. Normaali tila – puhallin
käynnistyy vasta kun kostutin
tuottaa höyryä.

1. Tarkasta jännitteen tulo

2. Puhaltimella ei ole
syöttöjännitettä
Puhallin ei pyöri vaikka kostutin

1. Höyry ei pääse siirtymään
puhaltimelle virheellisen höyryvedon vuoksi.
2. Lämpötermostaatti on jumiutunut auki-asentoon.
3. Kostuttimen ja puhaltimen välisessä lukituspiirin liittimessä
on johtosilta ja lisäksi puhaltimelta puuttuu syöttöjännite.
4. Puhallinmoottorin 2 µF kondensaattori viallinen.

2. Tarkasta puhaltimen sulake
3. Tarkasta, että kostutin toimii
ja että kosteuspyyntö on
olemassa.
1. Tarkasta höyryvedon riittävä
kaato.
2. Tarkasta lauhdepoistojen
toiminta.
3. Avaa puhaltimen kansi ja
mittaa termostaatin kontakti.
Höyrytuoton tilanteessa sen
tulee olla sulkeutunut.
4. Tarkasta lukituspiirin johdon
kytkennät.
5. Tarkista, että johtosilta on
poistettu lukituspiirin liittimestä (blower).
6. Tarkista kondensaattorin
toiminta.

Puhallinyksikkö toimii, mutta
höyryä ei tule

1. Normaali tila – termostaatin
lämpötila vielä korkea, odota.

1. Puhallin pyörii kun termostaatin lämpötila on > 50°C.

Höyrykostutin ei toimi, ja näytössä on teksti: Lukituspiiri auki

2. Termostaatti jumiutunut kiinni
asentoon.
1. Lukituspiirin johto puuttuu tai
irti.

2. Tarkista, että termostaatti
avautuu alle 50°C lämpötilassa.
1. Kytke lukituspiirin johto.

2. Puhaltimelta puuttuu syöttöjännite.
3. Puhallinyksikön viallinen
sulake.

2. Tarkasta puhaltimen jännitesyöttö.
3. Tarkasta puhaltimen sulake.
4. Tarkista, että lukitusreleen
kontakti sulkeutuu.

4. Viallinen lukituspiirin rele tai
jännitekatko.
Puhallinyksikkö ei toimi hitaalla
nopeudella

1. Viallinen puhalluksen valintakytkin tai 5µF kondensaattori.

1. Tarkasta kytkimen ja kondensaattorin toiminta.

41

10

Varaosakuva

42

Varaosalista

43

11

Sisäinen kytkentä

Termostaatti
Sulake 4A

Rele

Jännitesyöttö
Kostuttimen lukitus
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12

Laitteen poistaminen käytöstä
12.1 Yleistä
Noudata seuraavia ohjeita mikäli puhallinyksikkö pitää siirtää tai poistaa
käytöstä.
Henkilöiden pätevyys
Laitteiden käytöstä poistaminen tulee antaa koulutettujen ja pätevien
henkilöiden suoritettavaksi. Pätevyyden toteaminen on asiakkaan vastuulla.
Turvallisuus
Puhallinyksikön siirtäminen tai käytöstä poistaminen edellyttää kostuttimen
ja puhaltimen kotelon avaamista. Huomaa seuraavat seikat:
VAARA !
Sähköiskun vaara !
Condair kostuttimeen ja puhallinyksikköön on kytketty verkkojännite.
Jännitteiset osat ovat esillä laitteen kotelon ollessa auki. Jännitteisen
osan koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vahingoittumisen tai kuoleman.
Estä sähköiskun vaara kytkemällä laite jännitteettömäksi irrottamalla syöttöjännitteen johto ennen kotelon avaamista.
VAARA !
Palovammariski kuumista pinnoista !
Puhallinyksikön sisäpuoliset komponentit voivat olla kuumia.
Anna puhallinyksikön jäähtyä ennen kotelon avaamista.
VAARA !
Palovammariski kuumista nesteistä !
Höyry- lauhdelinjoissa voi olla kuumaa vettä.
Anna laitteiden jäähtyä ennen koteloiden avaamista.
HUOMIO !
Elektrostaattisen purkauksen vaara (ESD)!
Kostuttimen sisällä olevat piirikortit ovat herkkiä elektrostaattisille purkauksille.
Estä purkaukset tarvittavalla maadoituksella (ESD-suojaus).
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12.2

Puhallinyksikön poistaminen toiminnasta
1. Kytke kostutin pois toiminnasta ja katkaise laitteiden jännitesyöttö.
2. Odota tarvittaessa että laitteet ovat jäähtyneet.
3. Irrota puhallinyksikölle menevät johdot kostuttimen ohjainkortilta
Katso kuva 19, sivulla 32.
4. Irrota höyry- ja lauhdeletkut/-putket ja tyhjennä ne tarvittaessa.
5. Irrota puhallinyksikkö kiinnityksestään.

12.3

Puhallinyksikön hävittäminen/kierrätys

Puhallinyksikköä tai sen komponentteja ei saa hävittää sekajätteen mukana.
Toimita laitteet asianmukaiseen keräys-/kierrätyspisteeseen paikallisten määräysten mukaisesti.
Ota yhteys paikalliseen Condair-edustajaan mikäli sinulla on kysyttävää.
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13

Tekniset tiedot
Arvo
Maksimi höyryteho (per puhallinyksikkö)

45 kg/h

Jännitesyöttö

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

Liitäntäteho

108 W

Äänitaso

53,8 dB (A)*

* mitattu puhaltimen alhaisella kierrosluvulla, 1 m etäisyydeltä yksikön edestä
13.1

Olosuhteet
Arvo

Ympäristön lämpötila

5 ... 40 °C

Ympäristön kosteus

5 ... 95 % RH (ei kondensoiva)

Lauhteen lämpötila

60 ...100°C

13.2

Mitat ja painot

Ulkomitat

400 x 421 x 260 mm (S x L x K)

Paino

12,7 kg
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