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2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja
SALDA UAB
Ragainės g. 100
LT-78109 Šiauliai, Lithuania
Puh.: +370 41 540415
www.salda.lt
vahvistaa täten, että seuraavat tuotteet - ilmanvaihtokoneet:
AmberAir*SW50*; AmberAir*50+*
(jossa „*“ kertoo mahdollisesta yksikön suunnittelukoosta ja -muutoksesta),
olettaen, että laite toimitettiin ja asennettiin laitokseen tähän sisältyvien asennusohjeiden mukaisesti, noudattaa kaikkia
seuraavien direktiivien soveltuvia vaatimuksia:
Konedirektiivi 2006/42/EY
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY
Painelaitedirektiivi 2014/68/EU
Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu soveltuviin osiin:
LST EN ISO 12100:2011 – Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskien arviointi ja riskin pienentäminen.
LST EN 60204-1:2006 – Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset.
LST EN 60335-1:2012 – Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset
vaatimukset.
LST EN 60335-2-40:2003 - Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet. Turvallisuus. Osa 2-40: Erityisvaatimukset
lämpöpumpuille, ilmastointilaitteet ja ilmankuivaimille.
LST EN 60529/A2:2013 – Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi).
LST EN 61000-6-2:2006 - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-2: Yleiset standardit - Häiriönsieto
teollisuusympäristöissä.
LST EN 61000-6-3:2007 - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-3: Yleiset standardit - Häiriönpäästöt kotitalous-,
toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä.
LST EN 378-2:2008+A2:2012 - Jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput - Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset - Osa 2: Suunnittelu,
rakenne, testaus, merkintä ja dokumentointi
Jos tuotteisiin tehdään mitään muutoksia, tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus ei enää päde.
Ilmoitettu laitos: VšĮ Technikos priežiūros tarnyba, Naugarduko g. 41, LT – 03227 Vilna, Liettua, tunnus 1399.
Laatu: Yrityksen UAB “Salda” toiminnot noudattavat kansainvälisen laadunvalvontajärjestelmän standardia ISO
9001:2015.
Date

2017-01-17

Darius Buožinis
Tuotekehitysjohtaja

IOM v2017.1
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3. Yleisiä tietoja
Hyvä asiakas! Kiitos, kun valitsit tuotteemme! Lue tämä asennus-, käyttö- ja huolto-opas
huolellisesti. Se muodostaa osan tuotteesi toimituksesta. Lisäksi saat jokaisen koneen
yhteydessä tekniset tiedot sekä listan toimitetuista osista. Suosittelemme, että nämä dokumentit
säilytetään koneen läheisyydessä, jossa ne ovat aina käsillä. Kaikkien koneiden parissa
työskentelevien tulee lukea tämä opas ja noudattaa kaikkia ohjeita.

Koneet on
mukaisesti.

testattu

ja

tuotettu

AmberAir
ilmanvaihtokoneet
-hyväksyttyjä tuotteita (AHU).

EU-direktiivien

ovat

Eurovent

AmberAir ilmanvaihtokoneiden mallit H1 ja H2 ovat
hygieniamallisia Eurovent –hyväksyttyjä tuotteita
(HAHU).

Salda
–
on
Euroventin
(Eurooppalainen
ilmanvaihdon ja ilmastoinnin komitea) jäsen.

VDI 6022

AmberAir SW50+ -koneet on suunniteltu ohjeen VDI
6022 Part 1 (hygieniavaatimukset ilmanvaihto- ja
ilmastointijärjestelmille ja yksiköille) mukaisesti.
Perustuen Euroopan Yhteisön asetukseen (EU) nro
1253/2014 direktiivin 2009/125/EY valvomiseen,
tiettyjen
ilmanvaihtokoneiden
käyttöaluetta
säädellään Euroopan unionin sisällä tietyin ehdoin.
Ilmanvaihtokonetta saa käyttää EU:ssa ainoastaan,
jos se vastaa ErP-direktiivin vaatimuksia.
Jos tietty ilmanvaihtokone ei ole CE-merkitty, sen
käyttö EU:ssa on kiellettyä.

Yritys varaa oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia milloin tahansa etukäteen
ilmoittamatta.
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4. Turvallisuusvarotoimet
Erityisesti koulutettujen henkilöiden tulee suorittaa kaikki koneen kokoamiseen,
asentamiseen ja käyttöönottamiseen liittyvät toimet. Kone voidaan ottaa käyttöön ainoastaan,
jos se on koottu noudattaen tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeita. Kaikkien suojalaitteiden
tulee olla käytössä.
Älä käytä konetta muuten kuin tarkoituksen mukaisesti. Käytä konetta ainoastaan ilman
käsittelyyn (ilman suodatus, lämmittäminen, jäähdyttäminen, kosteuttaminen, kosteuden poisto
ja sekoittaminen).
Käytä suojavaatteita ja ole varovainen ylläpito- ja korjaustoimia suorittaessasi.
Älä työnnä sormiasi tai muita vieraita esineitä koneen sisään tai liitettyyn kanavaan. Jos
koneeseen pääsee vieras esine, irrota kone välittömästi virtalähteestä. Varmista, että
mekaaninen liike on loppunut, lämmitin on jäähtynyt ja koneen uudelleen käynnistyminen on
mahdotonta, ennen kuin poistat vieraan esineen.
Älä liitä konetta minkään muun jännitteiseen virtalähteeseen kuin mitä dokumentaatiossa
ja tyyppikilvessä on annettu.
Älä sijoita tai käytä konetta epätasaisilla pinnoilla tai rungoilla. Asenna kone tiukasti
turvallisen käytön varmistamiseksi.
Älä käytä vettä tai muita nesteitä sähköosien tai -liitäntöjen puhdistamiseen. Jos havaitset
sähköosissa tai -liitännöissä vettä, lopeta koneen käyttö.
Älä tee sähköliitäntöjä virran ollessa päällä.
Ennen ylläpitoa ja huoltoa kone täytyy saattaa virrattomaksi.
Varmista, että koneen sisällä ei ole ihmisiä, ennen kuin puhdistat sen höyryllä.
Katso erillisestä oppaasta tiedot koneen osista ja kokoonpanoista, joita ei mainita tässä
dokumentissa.
Ilmanvaihtokoneiden tulee olla kunnolla maadoitettuja.
Noudata aina paikallisia, soveltuvia standardeja ja lainmukaisia määräyksiä.
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5. AmberAir-tuotevalikoiman kuvaus
5.1. Merkintä
AmberAir 1-KR SW50+ R H2
Ilmanvaihtokoneen malli
S - vakio
H1 - Tason 1 hygieniakone
H2 - Tason 2 hygieniakone

Ilmanvaihtokoneen tyyppi
R - pyörivällä lämmönsiirtimellä
C - ristivirtalevylämmönsiirtimellä
CX - vastavirtalevylämmönsiirtimellä
RR - roottorilla
N - ilman lämmöntalteenottoa
Ilmanvaihtokoneen rungon mallin
SW50
- tavallinen
SW50+ - plus
Ilmanvaihtokoneen koko
1-KR
….
16-KR
Ilmanvaihtokonetuotteen nimi

5.2. Tekniset tiedot
AmberAir-ilmanvaihtokone
tuotevalikoimaa
tuotetaan
16
eri
koossa
(KR).
Ilmanvaihtokoneet tuotetaan modulaarisissa osissa. Käyttörajat: -40°C / +60°C (nämä rajat
voivat vaihdella joidenkin osien kohdalla).
Jäykkä kotelo on valmistettu alumiiniprofiileista ja -paneeleista. Saatavilla on kaksi
erilaista runkomallia: SW50 ja SW50+. Teknisten tietojen vertailu on annettu alla olevissa
taulukoissa.
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Taulukko 5.2.1. EN 1886:2008 -tiedot
Runko

SW50

SW50+

D2(M)

D1(M)

-

L2(M)

L1(M)

paineessa

L3(M)

L1(M)

F7(M)

F9(M)

T3

T2

TB4

TB1

Rungon lujuusluokitus
Rungon
400Pa

ilmatiiviysluokitus

Rungon
+700Pa

paineessa

ilmatiiviysluokitus

Suodattimen ohitusvuotoluokitus
Lämmönläpäisyluokitus
Kondenssieristyksen luokitus

Taulukko 5.2.2. Akustinen eristys
Runko

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

8000Hz

SW50

10dB

20dB

29dB

24dB

21dB

27dB

29dB

SW50+

13dB

11dB

14dB

18dB

19dB

19dB

36dB

Taulukko 5.2.3. Tekniset tiedot
Runko

SW50

SW50+

Alumiini

Alumiini ilman
lämpöeristystä

Anodisoitu alumiini

Anodisoitu alumiini
ilman lämpöeristystä

Epoksimaalattua alumiinia

Muovia

Kulmien
syttyvyys (UL 94)

-

HB

Kaksipuolisen
paneelin paksuus

46 mm

45,5 mm

Eristysmateriaali

Kivivilla

Polyuretaanivaahto

<40kg/m3

45kg/m3

0,036W/(mK)

0,024W/(mK)

A1

B – s2 d0

Kehysprofiilin vaihtoehdot

Kulmat

Eristysmateriaalin tiheys
Eristysmateriaalin
lämmönjohtokyky
Eristysmateriaalin
palokäyttäytymis luokitus
(EN 13501-1:2007)
Ulkoisen levyn metallin
paksuus ja
pinnoitevaihtoehdot

IOM v2017.1

0,7mm Zn
0,7mm Zn eri RALjauhepinnoite

0,5mm Zn polyesteri
maalaus RAL 7040

0,8mm AISI 304
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0,8mm AISI 316
Sisäisen levyn metallin
paksuus ja
pinnoitevaihtoehdot

0,7mm Zn

0,5mm Zn

0,7mm epoksipinnoite

0,5mm AluZn 185

0,8mm AISI 304

0,5mm AISI 304

0,8mm AISI 316
1-9KR: 3mm galvanoitu teräs
Rungon vaihtoehdot

1-9KR: 3mm jauhepinnoitettu
galvanoitu teräs
10-16KR: 4mm jauhepinnoitettu
teräs

1-9KR: 3mm jauhepinnoitettu
galvanoitu teräs
10-16KR: 4mm jauhepinnoitettu
teräs

AmberAir SW50+ -koneessa on pyöristetyt sisäkulmat, jotka estävät pölyn ja lian
kerääntymisen, helpottavat puhdistamista ja mahdollistavat hygieenisen konesuunnittelun.
AmberAir SW50+ -koneen kylmäsiltakerroinluokka on TB1, mikä estää kondensaation
koneen ulkopinnoilla. AmberAir SW50 -koneen kylmäsiltakerroinluokka on TB4, jolloin koneen
ulkopinnoilla voi esiintyä kondensaatiota tietyissä ympäristön olosuhteissa.
Alla olevissa kuvissa on esitetty AmberAir SW50 ja AmberAir SW50+ läpileikkauksessa.

Kuva 5.2.4 - AmberAir SW50 -poikkileikkaus
1 – Kulmaprofiili, 2 – sisäprofiili, 3 – tiivistys, 4 – kaksinkertainen kivivillapaneeli.

Kuva 5.2.5 - AmberAir SW50+ -poikkileikkaus
1 – Kulmaprofiili kylmäsiltakaistaleilla, 2 – väliprofiili kylmäsiltakaistaleilla, 3 – erikoiskulmaprofiili
kylmäsiltakaistaleilla kahden osan yhdistämistä varten, 4 – kaksinkertainen
polyuretaanivaahtopaneeli, 5 - pyöristetyt profiilikulmat, 6 – ei-huokoinen tiiviste, jossa on
erityisura, 7 – paneelilohkon alumiiniprofiili, 8 – paneelilohkon tiiviste
10
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Koneiden AmberAir SW50 ja AmberAir SW50+ lohkojen leveys ja paino eroavat jonkin
verran (katso taulukko 5.2.4). Lohkojen pituudet riippuvat kuhunkin kammioin asennetuista
osista (esim. jäähdytin, lämmitin, puhallin jne.). Tarkat kuvat ostamastasi ilmanvaihtokoneesta
löytyvät koneen teknisistä tiedoista.
Taulukko 5.2.4. Lohkojen koot
Koko

Leveys
(mm)

Korkeus
(mm)

1-KR SW50

850

500

2-KR SW50

980

3-KR SW50

Koko

Leveys
(mm)

Korkeus
(mm)

1-KR SW50+

910

490

565

2-KR SW50+

1060

560

1080

755

3-KR SW50+

1080

775

4-KR SW50

1360

755

4-KR SW50+

1360

775

5-KR SW50

1360

863

5-KR SW50+

1360

860

6-KR SW50

1576

863

6-KR SW50+

1660

860

7-KR SW50

1576

1050

7-KR SW50+

1660

1100

8-KR SW50

1950

1050

8-KR SW50+

1970

1100

9-KR SW50

2160

1155

9-KR SW50+

2160

1130

10-KR SW50

2040

1390

10-KR SW50+

2010

1400

11-KR SW50

2580

1390

11-KR SW50+

2600

1400

12-KR SW50

2040

1680

12-KR SW50+

2010

1700

13-KR SW50

2040

2040

13-KR SW50+

2010

2010

14-KR SW50

2580

1680

14-KR SW50+

2600

1700

15-KR SW50

2580

2040

15-KR SW50+

2600

2010

16-KR SW50

2580

2580

16-KR SW50+

2600

2600

5.3. Suunnittelu ulkokäyttöön
Sekä AmberAir SW50- ja AmberAir SW50+ -ilmanvaihtokoneet ovat saatavissa
suunniteltuina ulkokäyttöön. Koneet on varustettu katoilla, ulkoilmasäleiköillä (valinnainen) ja
huuvilla (valinnainen). Ne suojaavat sateiselta ja lumiselta säältä. Tarkastusikkunoissa on
peitteet, jotka suojaavat sisäosia auringonvalolta. Ohjauskeskuksessa on sisäänrakennettu
lämmitin.
Suosittelemme
jauhepinnoitettua
ulkolevymetallia
AmberAir
SW50
-koneen
ulkokäyttömallin paneeleissa (korroosiosuojaluokka C3 standardin EN ISO 12944-2:1998
mukaisesti). AmberAir SW50+ -paneelien ulkoinen levymetalli on aina maalattu erityisellä
polyesterimaalilla, jonka korroosiosuojaluokka on C4 standardin EN ISO 12944-2:1998
mukaisesti.

5.4. Hygieeniamallin koneet
AmberAir SW50+ -ilmanvaihtokoneet ovat saatavissa hygieenisellä suunnittelulla. Näillä
koneilla on seuraavat ominaisuudet:
IOM v2017.1
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-

-

-

-

tason 1 tai tason 2 Eurovent –luokituksen mukaisesti.
Sileä sisäpinta estää pölyn ja lian kertymisen sekä helpottaa koneen puhdistamista ja
desinfiointia. Paneelien ja rungon profiilien lattialiitännät on tiivistetty kiinteän pinnan
luomiseksi tason 2 koneissa.
Koneen imu- ja painepuolien osiin on helppo pääsy huolto-kammiojen kautta
puhdistamista varten tai ne on helppo irrottaa.
Koneissa käytetään ainoastaan suorakäyttöisiä puhaltimia, sillä ne on helppo
puhdistaa.
Maaleja lukuun ottamatta kaikki muista kuin metalleista valmistetut osat (kuten
tiivistysaineet, tiivisteet, suodattimet jne.), joiden pinta-ala ilmavirrassa on > 5 cm²,
noudattavat standardin EN ISO 846 vaatimuksia. Standardin ISO 846 taulukkojen 4 ja
5 mukaisesti suurin sallittu mikro-organismien kasvuvauhti on 1.
Kaikki sisäiset metallipinnat on valmistettu alumiinista tai materiaaleista, joiden
vähimmäiskorroosiosuojaluokka on C3 standardin EN ISO 12944-2:1998 mukaisesti.
Koneissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut EN 1.4301 vesialtaat, jotka
kallistuvat joka suuntaan kohto viemäröintiyhdettä.
Levylämmönvaihdinlohkossa on kondessivesiallas ulko- ja poistoilman puolella.
Kaikki ovien lukot, kädensijat ja saranat ovat koneen ulkopuolella.
Koneen sisäpuolella on käytetty sokkoniittejä.
Tehdasasenteisella automatiikalla varustettujen koneiden kaikki kaapelit on asennettu
koneen ulkopuolelle mikäli mahdollista. Ohjauskeskus sijaitsee koneen ulkopuolella.
Kaikki tiivistysaineet ja tiivistemateriaalit ovat solurakenteeltaan suljettuja (eihuokoisia), kestävät hankausta, päästöttömiä ja hajuttomia. Ne eivät ime kosteutta tai
tarjoa kasvualustaa mikro-organismeille.
Irrotettavaa äänenvaimentimen välilevyä vastapäätä on lasikankaalla pinnoitettua
kivivillaa.
Valintaohjelmisto tarkistaa kaikki tarpeelliset vaatimukset koneen suunnittelun aikana.

5.5. Rinnakkaismalliset koneet
AmberAir SW50 ja ristivirtalevylämmönvaihtimilla varustettu AmberAir SW50+ on
saatavissa rinnakkaissuunnittelulla. Levylämmönvaihdin asennetaan vaakatasossa ja muut tuloja poistoilmakammiot sijoitetaan rinnakkain tavallisen pystyasennuksen sijaan.

12
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6. Osat
6.1. Puhaltimet
6.1.1. Suorakäyttöinen keskipakoispuhallin
Kuvaus:
Suorakäyttöiset keskipakoispuhaltimet (kammiopuhaltimet), joissa on yksi seuraavista
moottori- ja juoksupyöräyhdistelmistä:
1. AC-moottori metallisella tai muovisella juoksupyörällä, moottorin suojaluokitus IP 55;
2. EC-moottori metallisella tai muovisella juoksupyörällä, moottorin suojaluokitus IP 54;
3. EX-moottori metallisella juoksupyörällä, moottorin suojaluokitus IP 55;
4. PM-moottori metallisella juoksupyörällä, moottorin suojaluokitus IP 54.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.

Sähköliitäntä:
Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö.
Puhaltimen läheisyyteen tulee asentaa lukittava turvakytkin.
Ennen moottorin sähköliitäntöjen tekoa vertaa liitäntöjen teknisiä tietoja moottorin
tyyppikilven teknisiin tietoihin.
Hygieeniamallin koneissa, joiden lohkon korkeus on alle 1,6 m, puhallin tulee olla
irrotettavissa. Siinä tapauksessa, että kone on tilattu ilman sähköliitäntöjä, tee sähköliitännät
niin, että ylläpitohenkilökunta voi suorittaa puhaltimen poistamisen yksin ilman
sähköteknikon apua (sähköliitäntää ei tarvitse purkaa, vaan ainoastaan mekaaninen purku ja
pistorasian avaus sallitaan).
Noudata puhaltimen/moottorin valmistajien käyttöohjeita.
Katso lisätietoja erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.
Koneen käyttöönotto:
Puhallin tulee tarkistaa mekaanisen värähtelyn varalta asennuksen jälkeen. Jos puhaltimen
värähtely ylittää 2,8 mm/s (mitattuna moottorin laakerin juoksupyörän puoleisesta
päätylevystä), moottori/juoksupyörä täytyy tarkistuttaa asiantuntijalla ja tarpeen tullen
vaihtaa.
Tarkista virran kulutus!
Tarkista kiertosuunta (kiertosuunnan osoittava suunta on juoksupyörän aluslevyssä tai
puhaltimen kuoressa).
Älä ylitä enimmäiskäyttönopeutta. Nopeutta voidaan ohjata taajuusmuuttajien avulla. Älä
ylitä enimmäiskäyttötaajuutta.

Ylläpito ja puhdistaminen:
1. VAROITUS! Puhallin tulee sammuttaa, eristää ja liikkeen tulee antaa pysähtyä (odota
vähintään kaksi minuuttia) ennen oven avaamista.
2. Puhallin tulee tarkistaa mekaanisen värähtelyn varalta 12 kuukauden välein. Suurin sallittu
värähtely on 2,8 mm/s (mitattuna moottorin laakerin juoksupyörän puoleisesta päätylevystä).
3. Kaikkien ylläpito- ja puhdistustoimien yhteydessä:
- Puhaltimen juoksupyörän tulee olla täysin pysähtynyt!
- Virtalähteen tulee olla katkaistu ja uudelleen käynnistämisen estetty!
- Varmista, ettei laitteessa ole jännitettä!
IOM v2017.1
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4.
5.
6.
7.

Noudata puhaltimen valmistajan käyttöohjeita.
Noudata moottorin valmistajan käyttöohjeita.
Tarkista juoksupyörä ja erityisesti juottosaumat mahdollisten halkeamien varalta.
Puhaltimen ja kuoren välillä oleva joustava liitäntä tulee tarkistaa kerran kuukaudessa.
Liitäntä, jonka tiivistys on puutteellinen, voi johtaa rikkoutumisiin sekä liikutettavan
materiaalin vuotamisesta aiheutuvaan vaaraan, joten se tulee korjata.
8. Tarkista puhallin tasaisin väliajoin ja puhdista tarpeen mukaan, jotta lian kerääntyminen ei
aiheuta epätasapainoa. Puhdista puhaltimen puhallusalue. Huoltoaikavälin tulee olla
juoksupyörän saastumisen mukainen (vähintään puolivuosittain).
9. Voit puhdistaa koko puhaltimen kostealla kankaalla. Älä käytä painepesuria. Älä käytä
puhdistamiseen aggressiivisia puhdistusaineita, kuten maaliliuottimia.

Kuva 6.1.1.1 - Suorakäyttöisen keskipakoispuhaltimen kammio.
1 - Puhallin värähtelyn estävissä kiinnikkeissä, 2 – ovi lukittavalla kädensijalla, 3 –
tarkastusikkuna (valinnainen), 4 – turvakatkaisin (valinnainen).

6.1.2. Hihnakäyttöiset keskipakoispuhaltimet
Kuvaus:
Hihnakäyttöisissä keskipakoispuhaltimissa on joko eteenpäin kaartuva tai taaksepäin
kaartuva juoksupyörä ja AC-moottori. Moottorin suojausluokitus on IP 55.
14
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Kuva 6.1.2.1 - Hihnakäyttöisen keskipakoispuhaltimen kammio.
1 – Hihnakäyttöinen puhallin värähtelyn ehkäisevissä kiinnikkeissä, 2 – hihnat, 3 – moottorin
väkipyörä, 4 – moottori, 5 – joustava liitäntä, 6 – puhaltimen väkipyörä, 7 – hihnojen
kiristysmekanismi.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Sähköliitäntä:
Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö.
Puhaltimen läheisyyteen tulee asentaa lukittava turvakytkin.
Ennen moottorin sähköliitäntöjen tekoa vertaa liitäntöjen teknisiä tietoja moottorin
tyyppikilven teknisiin tietoihin.
Noudata puhaltimen/moottorin valmistajien käyttöohjeita.
Katso lisätietoja erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.
Koneen käyttöönotto:
Tarkista virran kulutus!
Tarkista juoksupyörän kiertosuunta (nuoli osoittaa oikean kiertosuunnan).
Älä ylitä enimmäiskäyttönopeutta.
Tarkista, että puhallin toimii tasaisesti. Mitään epätavallista värähtelyä tai tärähtelyä ei pitäisi
olla.
Kun puhallin on käynyt tunnin, pysäytä se ja tarkista hihnojen kireys ja tarpeen tullen kiristä
ne uudelleen. Tarkista hihnojen kireys vielä uudelleen 3-4 päivän käytön jälkeen.
[N])
ja
hihnojen
siirtymä
(E,
[mm])
Vähimmäistestikuormitus
(Fp,
vähimmäistestikuormituksella on annettu ilmanvaihtokoneen teknisissä tiedoissa.
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Kuva 6.1.2.2 – Hihnojen kireyden tarkistaminen.
Fp, [N] – vähimmäistestikuormitus, E, [mm] – hihnan siirtymä.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
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Laakerit:
Kuten kaikki osat, myös laakerit tulee tarkistaa tasaisin aikavälein ja tarpeen mukaan
puhdistaa ja rasvata.
Puhaltimien perus- ja R-versiot toimitetaan esirasvatuilla, suljetuilla kuulalaakereilla, jotka
kestävät koko käyttöiän. Nämä laakerit takaavat 20 000 käyttötunnin käyttöiän parhaalla
teholla. Tällaisten laakerien ylläpito koostuu ulkopintojen puhdistamisesta ja mahdollisen
epätavallisen toiminnan tai viallisten tiivisteiden varalta tehdyistä tarkastuksista. Jos viimeksi
mainittuja havaitaan, laakerit täytyy poistaa. Laakerit vaihdettaessa myös kumiosat tulee
vaihtaa.
Puhaltimien T-versiot toimitetaan uudelleen rasvattavilla, pesällisillä kuulalaakereilla.
TZAF T2-, TZAF FF T2- ja NTHZ T2 -puhaltimet koosta 560 ylöspäin toimitetaan kuula- tai
rullalaakereilla. Nämä laakerit ovat uudelleen rasvattavia ja suosittelemme, että rasva
vaihdetaan kokonaan kahden uudelleen rasvauksen jälkeen.
Katso tarkat tiedot valmistajan käyttöohjeista.
Ylläpito ja puhdistaminen:
VAROITUS! Puhallin tulee sammuttaa, eristää ja liikkeen tulee antaa pysähtyä (odota
vähintään kaksi minuuttia) ennen oven avaamista.
Suosittelemme, että hihnan kireys ja hihnojen asennointi tarkistetaan aina kuukauden välein.
Kiristä hihnat, kun ne aiheuttavat värähtelyä, ovat löysällä tai kun ne on vaihdettu. Tarkista
pyörän asento suhteessa akseliin ja kiinnityspulttien tila.
Jos yksi hihnoista on katkennut, kaikki hihnat tulee vaihtaa.
Puhaltimen ja rungon välillä oleva joustavaliitos tulee tarkistaa kerran kuukaudessa. Liitäntä,
jonka tiivistys on puutteellinen, voi johtaa rikkoutumisiin sekä liikutettavan materiaalin
vuotamisesta aiheutuvaan vaaraan, joten se tulee korjata.
Noudata puhaltimen valmistajan käyttöohjeita.
Noudata moottorin valmistajan käyttöohjeita.
Tarkista puhallin tasaisin väliajoin ja puhdista tarpeen mukaan, jotta lian kerääntyminen ei
aiheuta epätasapainoa. Puhdista puhaltimen puhallusalue. Huoltoaikavälin tulee olla
juoksupyörän likaantumisen mukainen (vähintään puolivuosittain).
Voit puhdistaa koko puhaltimen kostealla kankaalla. Älä käytä painepesuria. Älä käytä
puhdistamiseen aggressiivisia puhdistusaineita, kuten maaliliuottimia.
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6.2. Lämmöntalteenottojärjestelmät
6.2.1. Vastavirtalevylämmönsiirrin
Kuvaus:
Vastavirtalevylämmönsiirtimessä lämmin poistoilma ja viileä ulkoilma ohittavat toisensa
ristivirrassa ohuen levyn erottamina. Kaksi ilmavirtaa eivät pääse sekoittumaan. Näin ollen lian,
hajujen, kosteuden, bakteerien jne. siirtyminen on mahdotonta. Lämpö siirtyy poistoilmasta
puhtaasti lämmön johtumisen avulla, koska kahden ilmavirran välillä on lämpötilaero: lämmin
poistoilma jäähtyy ja viileä ulkoilma lämpenee.
Vastavirtalevylämmönsiirrinkammio on jaettu erillisiin osiin kokoluokasta 12-KR ylöspäin
kuljetusteknisistäsyistä. Katso erillisestä kokoonpano-oppaasta miten tällaiset kammiot kootaan.
Mallit:
1. Kaksikerroksinen vastavirtalevylämmönsiirrin.
Tavallisen levylämmönsiirtimen kokoonpanon osat:
1. Alumiinilevyinen lämmönsiirrin;
2. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kondenssivesiallas poistoilman puolelle;
3. Ohituspelti lämmitystehon ohjausta varten ja jäätymisen estämiseksi.
Lisävarusteet:
1. Pisaraerotin (runko ruostumatonta terästä, profiili muovia) poistoilman puolelle;
2. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kondenssivesiallas tuloilman puolelle;
Sähköliitäntä:
1. Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö.
2. Katso lisätietoja erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.

1.
2.
3.
4.
5.

Ylläpito:
Tarkista, että lämmönsiirtimen levyjen välit eivät ole likaantuneet. Puhdista tarpeen mukaan.
Tarkista vedenpoistojärjestelmä (katso 6.2.6. Vedenpoistojärjestelmä).
Tarkista tasaisin aikavälein, että kondenssivesiallas 8 on pitävä. Puhdista
kondenssivesiallas ja viemäröinti vesilukkoineen.
Tarkista, että ohituspelti toimii kunnolla.
Tarkista, että lämmönsiirtimen tiivistyselementit eivät ole vahingoittuneet (tiiviste,
tiivistenauhat). Korjaa tarpeen mukaan.

Puhdistus:
1. Puhdistus, kun lämmönsiirrin on kiinteä:
- Poista pöly pehmeällä harjalla;
- Puhalla lika pois puhaltimella.
2. Puhdistus, kun lämmönsiirrin irrotettu:
- Lämmönsiirrin tulee puhdistaa kädenlämpöisellä vedellä ja emäksisellä seoksella, joka
ei vahingoita alumiinia;
IOM v2017.1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Älä käytä virtaavaa vettä tai painepesuria. Ne voivat pilata lämmönsiirtimen.
Aseta lämmönsiirrin takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen.
Varmista ilmatiivis liitos, sillä muuten lämmönsiirrin ei toimi kunnolla!

Purkaminen:
Vapauta paneelin lukot 2;
Irrota huolto-ovi 1, paneelit 3 ja alumiiniprofiilit 4;
Avaa pikalukitusmekanismi 9;
Avaa ruuvit irrottaaksesi ohituspelti 6;
Vedä ulos ohituspelti 6, ohituskammio 5 ja lämmönsiirrin 7;
Älä vahingoita tiivistenauhoja irrottaessasi lämmönsiirrintä. Jos tiivistenauhat vahingoittuvat,
vaihda ne uusiin;
Lämmönsiirrin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että lämmönsiirrin on asennettu ilmatiiviisti.

Tärkeää:
1. Älä vahingoita lämmönsiirtimen levyjä sitä asentaessasi.
2. Älä käytä lämmönsiirrintä, jos ilmanvaihtokoneeseen ei ole asennettu suodatinta! Suodatin
tulee asentaa ennen lämmönsiirrintä sekä tulo- että poistoilmavirtaan.

Kuva 6.2.1.1 – Vastavirtalämmönsiirrinkammio
1 – Huolto-ovi, 2 – paneelin lukot, 3 – irrotettavat paneelit, 4 – alumiiniprofiilit.
18
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Kuva 6.2.1.2 – Vastavirtalämmönsiirrinkammio.
5 – Ohituskammio, 6 – ohituspelti, 7 – lämmönsiirrin, 8 – kondenssivesiallas, 9 –
pikalukitusmekanismi.

6.2.2. Ristivirtalevylämmönsiirrin
Kuvaus:
Vastavirtalevylämmönsiirtimessä lämmin poistoilma ja viileä ulkoilma ohittavat toisensa
ristivirrassa ohuen levyn erottamina. Kaksi ilmavirtaa eivät pääse sekoittumaan. Näin ollen lian,
hajujen, kosteuden, bakteerien jne. siirtyminen on mahdotonta. Lämpö siirtyy poistoilmasta
puhtaasti lämmön johtumisen avulla, koska kahden ilmavirran välillä on lämpötilaero: lämmin
poistoilma jäähtyy ja viileä ulkoilma lämpenee.
Vastavirtalevylämmönsiirrinkammio on jaettu erillisiin osiin kokoluokasta 12-KR ylöspäin
kuljetusteknisistä syistä. Katso erillisestä kokoonpano-oppaasta miten tällaiset kammiot
kootaan.
Tyypit:
1. Kaksikerroksinen ristivirtalevylämmönsiirrin. ;
2. Ristivirtalevylämmönsiirrin vierekkäin;
Tavallisen levylämmönsiirtimen kokoonpanon osat:
1. Alumiinilevyinen lämmönsiirrin;
2. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kondenssivesiallas poistoilman puolelle;
3. Ohituspelti lämmitystehon ohjausta varten ja jäätymisen estämiseksi.
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Lisävarusteet:
3. Epoksipinnoitteinen levylämmönsiirrin;
4. Pisaranerotin (runko ruostumatonta terästä, profiili muovia) poistoilman puolelle;
5. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kondenssivesiallas tuloilman puolelle;
Sähköliitäntä:
1. Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö.
2. Katso lisätietoja erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.

1.
2.
3.
4.
5.

Ylläpito:
Tarkista, että lämmönsiirtimen levyjen välit eivät ole likaantuneet. Puhdista tarpeen mukaan.
Tarkista vedenpoistojärjestelmä (katso 6.2.6. Vedenpoistojärjestelmä).
Tarkista tasaisin aikavälein, että kondenssivesiallas 8 on ehjä. Puhdista kondenssivesiallas
ja viemäröinti vesilukkoineen.
Tarkista, että ohituspelti toimii kunnolla.
Tarkista, että lämmönsiirtimen tiivistyselementit eivät ole vahingoittuneet (tiiviste,
tiivistenauhat). Korjaa tarpeen mukaan.

Puhdistus:
1. Puhdistus, kun lämmönsiirrin on osa kammioa:
- Poista pöly pehmeällä harjalla;
- Puhalla lika pois puhaltimella.
2. Puhdistus, kun lämmönsiirrin irrotettu:
- Lämmönsiirrin tulee puhdistaa kädenlämpöisellä vedellä ja emäksisellä seoksella, joka
ei vahingoita alumiinia;
- Älä käytä virtaavaa vettä tai painepesuria. Ne voivat pilata lämmönsiirtimen.
- Aseta lämmönsiirrin takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen.
- Varmista ilmatiivis liitos, sillä muuten lämmönsiirrin ei toimi kunnolla!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Purkaminen:
Vapauta paneelin lukot 4;
Irrota huolto-ovi 1, paneelit 2 ja alumiiniprofiilit 3;
Avaa pikalukitusmekanismi 9;
Vedä ulos lämmönsiirrin 5 yhdessä ohituspellin 6 ja ohituskammion 7 kanssa;
Älä vahingoita tiivistenauhoja irrottaessasi lämmönsiirrintä. Jos tiivistenauhat vahingoittuvat,
vaihda ne uusiin;
Avaa ruuvit irrottaaksesi ohituspellin 6;
Lämmönsiirrin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että lämmönsiirrin on asennettu ilmatiiviisti.

Tärkeää:
1. Älä vahingoita lämmönsiirtimen levyjä sitä asentaessasi.
2. Älä käytä lämmönsiirrintä, jos ilmanvaihtokoneeseen ei ole asennettu suodatinta! Suodatin
tulee asentaa ennen lämmönsiirrintä sekä tulo- että poistoilmavirtaan.
20
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Kuva 6.2.2.1 – Ristivirtalämmönsiirrinkammio.
1 – Huolto-ovi, 2 – irrotettavat paneelit, 3 – alumiiniprofiilit, 4 – paneelit.

Kuva 6.2.2.2 – Ristivirtalämmönsiirrinkammio.
5 – Lämmönsiirrin, 6 – ohitupelti, 7 – ohituskammio, 8 – kondenssivesiallas, 9 – kiinnityspultit.
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6.2.3. Pyörivä lämmönsiirrin
Kuvaus:
Pyörivässä lämmöntalteenotossa ilmavirrat vuoronperään lämmittävät ja jäähdyttävät
alumiinista valmistettua materiaalia siirtäen näin energiaa tulo- ja poistoilmavirtojen välillä.
Riippuen olosuhteista ja lämmönsiirtimen materiaaleista siirtyy prosessissa lämpöenergian
lisäksi myös siirtää kosteutta. Vastailmavirran vaikutuksella on roottoria itsepuhdistava vaikutus.
Kone on aina kaksikerroksinen malli.
Roottorin kammio on jaettu erillisiin lohkoihin kokoluokasta 12-KR ylöspäin kuljetussyistä.
Katso erillisestä kokoonpano-oppaasta miten tällaiset kammiot kootaan.
Pyörivän lämmönsiirrin on jaettu erillisiin osiin roottorin halkaisijasta 2690 mm ylöspäin.
Katso sektoroidun roottorin kokoonpano-ohjeet erillisestä kokoonpano-oppaasta, joka
toimitetaan liitteenä.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

Materiaalityypit:
Ei hygroskooppinen - edullinen ratkaisu lämmön talteenottamiseen, kondensoiva;
Ei hygroskooppinen, epoksipinnoitteinen – ratkaisu lämmöntalteen ottamiseen, kun tarvitaan
parempaa korroosion kestoa, kondensoiva;
Ei hygroskooppi, merivesialumiinia - ratkaisu lämmöntalteen ottamiseen, kun tarvitaan
parasta korroosion kestoa, kondensoiva;
Hygroskooppinen, hybridi – lämmön- ja kosteuden talteenottamiseen, siirtää kosteutta,
entalpia;
Hygroskooppinen, sorptio – lämmön- ja kosteuden talteenottamiseen korkealla
hyötysuhteella, siirtää kosteutta, Molecular Sieve (3Å).
Sähköliitäntä:
Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö.
Roottorit on varustettu 1-vaiheisella moottorilla (ilman ohjausta), 3-vaiheisella moottorilla
(ilman ohjausta) tai ohjauksella varustetulla askelmoottorilla.
Katso lisätietoja erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.
Älä kaapeloi sähkösyöttöä lämmönsiirtimen rungon lävitse, muuten lämmönsiirtimen
ulosvetäminen ylläpidon yhteydessä on mahdotonta ilman sähköteknikon apua.
Ylläpito:
Tarkista, että lämmönsiirtimen välit eivät ole likaantuneet. Puhdista tarpeen mukaan.
Tarkista, että pyörivän lämmönsiirtimen tiivisteharjat toimivat kunnolla. Säädä tai vaihda
tarpeen mukaan. Harjan tiivistystä voidaan säätää helposti löysäämällä ruuveja ja siirtämällä
tiivisteharjaa parempaan asentoon.
Tarkista, että pyörivän lämmönsiirtimen ajovaihteet toimivat kunnolla.
Tarkista, että lämmönsiirtimen tiivistyselementit eivät ole vahingoittuneet (tiiviste,
tiivistenauhat). Korjaa tarpeen mukaan.

Puhdistus:
1. Puhdistus, kun lämmönsiirrin on osa kammioa:
- Poista pöly pehmeällä harjalla;
- Lika voidaan puhdistaa puhaltimella roottoria hitaasti pyöritettäessä.
2. Puhdistus, kun lämmönsiirrin on irrallinen:
22
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lämmönsiirrin tulee puhdistaa kädenlämpöisellä vedellä ja emäksisellä seoksella, joka
ei vahingoita alumiinia;
Älä käytä virtaavaa vettä tai painepesuria. Ne voivat pilata lämmönsiirtimen.
Aseta lämmönsiirrin takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen.
Varmista ilmatiivis liitos, sillä muuten lämmönsiirrin ei toimi kunnolla!

Purkaminen:
Vapauta paneelin lukot 1;
Irrota paneeli 2.
Irrota ruuvit ja liitäntäelementit 3.
Irrota pyörivä lämmönsiirrin kuoresta 4.
Lämmönsiirtimen 5 irrottamisen yhteydessä irrota roottorin hihna ja ruuvaa irti akseli ja
kiinnityspultit.
Lämmönsiirrin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että lämmönsiirrin on asennettu ilmatiiviisti.

Tärkeää:
1. Jotkin roottorit toimitetaan kumisilla kuljetussuojilla 6, jotka estävät roottoripyörää
vääntymästä kuljetuksen aikana. Nämä pyörivät lämmönsiirtimet on merkitty erityisillä
varoitusmerkeillä kyseisen kammion kohdalla. Poista kumiset kuljetussuojat ennen kuin liität
pyörivän lämmönsiirtimen kammion muihin ilmanvaihtokoneen kammioihin, sillä muuten se
ei toimi kunnolla.
2. Älä vahingoita lämmönsiirtimen levyjä sitä asentaessasi.
3. Älä käytä lämmönsiirrintä, jos ilmanvaihtokoneeseen ei ole asennettu suodatinta! Suodatin
tulee asentaa ennen lämmönsiirrintä sekä ulko- että poistoilmavirtaan.
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Kuva 6.2.3.1 – Pyörivä lämmönsiirrinkammio.
1 – Paneelit , 2 – irrotettava paneeli, 3 – kiinnityselementit, 4 – kuori, 5 – pyörivä
lämmönsiirrin, 6 - kumiset kuljetussuojat.

6.2.4. Nestekiertoinen lämmöntalteenotto
Kuvaus:
Roottorijärjestelmä kostuu yhdestä tai useammasta tulo- ja poistoilma lämmönsiirtimestä,
joissa kierrätetään vesi-glykoliseosta lämmön talteen ottamiseksi poistoilmasta. Ilmavirrat eivät
sekoitu, joten poistoilma ei pääse vuotamaan tuloilmaan.

1.
2.
3.
4.

5.
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Tekniset tiedot:
Tavallinen ilmannopeus 2-3 m/s. Enimmäisilmannopeus 5,0 m/s.
Suurin sallittu käyttöpaine: 1,6 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 100°C.
Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 150°C.
Lämmönsiirtimet koostuvat kupariputkista ja alumiinista tai epoksipinnoitetuista
alumiinilamelleista. Runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä.
Lämmönsiirrin on varustettu ilmaus- ja tyhjennysyhteillä. Vähintään yksi yhteistä voidaan
varustaa lisävarusteilla nestepuolen jäätymisenestotermostaattia varten (katso kohdat Kuva
6.3.1.4 ja Kuva 6.3.1.5). Laajennusosia ei ole saatavissa vesiliitännän koolle DN 15.
IOM v2017.1

6. Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla vesialtaalla ja valinnaisella pisaraerottimella
varustettu poistoilman lämmönsiirrin..
7. Kaikki liitännät kiinnitetään urospuolisiin putkikierteisiin (SS-EN ISO 228-1).
8. Lämmönsiirrinkammiot toimitetaan ilman kiertovesipumppua ja sekoitusventtiiliä. Katso
ohjeet pumpun liitäntään pumpun toimittajan dokumentaatiosta.

Kuva 6.2.4.1 – Lämmönsiirrinkammio.
1 – Poistoilmalämmönsiirrin; 2 – tuloilmalämmönsiirrin; 3, 6 – meno; 4, 5 – paluu, 7 – ilmavirran
suunta.
Ylläpito ja puhdistaminen, purkaminen:
Katso poistoilmalämmönsiirtimen tiedot kohdasta “Error! Reference source not found.. Error!
Reference source not found.”.
Katso tuloilmalämmönsiirtimen tiedot kohdasta “Error! Reference source not found.. Error!
Reference source not found.”.

6.2.5. Pyörivä lämmönsiirrin lämpöpumppukammiolla
Kuvaus:
Lämpöpumpulla varustettu pyörivä lämmönsiirrin on erillinen kammio, joka sisältää täydellisen,
erillisen, käännettävän lämpöpumppujärjestelmän (lämmitys ja jäähdytys). Jäähdytysaine
haihtuu ja kondensoituu suoraan sisään rakennetuissa lämmönsiirtimissä ja kapasiteettia
ohjataan erillisen säätimen avulla.
Tekniset tiedot:
IOM v2017.1
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Katso tiedot erillisestä lämpöpumpulla varustetun pyörivän lämmönsiirtimen käyttöoppaasta.
Ylläpito ja puhdistaminen, purkaminen:
Katso pyörivän lämmönsiirtimen tiedot kohdasta “6.2.3. Pyörivä lämmönsiirrin”.
Katso lämmönsiirtimen tiedot kohdasta “Error! Reference source
”Suorahöyrystyspatteri”.

not

found..

Kuva 6.2.5.1 – Lämpöpumpulla varustettu pyörivä lämmönsiirrin
1 – DX-jäähdytys/lämmityskammion irrotettava paneeli, 2 – tyhjän kammion huolto-ovi, 3 –
kondenssivesiallas, 4 – lämpöpumppu, 5 – pyörivä lämmönsiirrin, 6 – pisaraerotin, 7 – lukot, 8 –
pyörivän ilmansiirrinkammion irrotettava paneeli, 9 – säädin.

6.2.6. Vedenpoistojärjestelmä
Kuvaus:
Kun ilmanvaihtokoneessa käytetään levylämmönsiirtimiä tai jäähdyttimiä, siihen tulee
asentaa vedenpoistojärjestelmä. Vedenpoistojärjestelmä koostuu kondenssivesialtaista
(asennettu ilmanvaihtokoneeseen), laipoista, putkista ja vesilukoista.
Vesilukon kokoonpano ja vaatimukset:
1. Vesilukko on järjestelmän pääelementti. Se voi olla valmistettu metallista tai muovista. Sen
tulee kuitenkin olla valmistettu korroosiota kestävästä materiaalista. On myös suositeltavaa, että
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vesilukko on valmistettu läpinäkyvästä materiaalista, sillä näin on helpointa nähdä onko
vesilukko täynnä vettä vai ei.
2. Vesilukon korkeus tulee valita ilmanvaihtokoneen ali- tai ylipaineen mukaisesti niin, että
laippaan liitetystä viemäriputkesta ei voida imeä ilmaa tai sinne ei voi puhaltaa ilmaa. Veden
tulee virrata suoraan vesilukosta viemäriin. Vesilukon sisäsäteen tulee olla saman kokoinen
kuin poistovesiliitännän putken (kondenssivesialtaan poistovesiputki).
3. Kondenssivesialtaat on varustettu putkilla, joiden läpimitta on Ø40 mm.
Vesilukon mitoitus (katso kohta Kuva 6.2.6.1):
Vesilukon korkeus määritellään seuraavasti:
1. Kammion alipaine (negatiivinen):
H (mm) =




 85, mm

Jossa p = kammion paine Pa (positiivinen arvo). Jos p < 500 Pa, käytä laskennassa
arvoa 500 Pa.
2. Kammion ylipaine (positiivinen):
H (mm) =

. ∙ 


 115, mm

Jossa p = kammion paine Pa. Jos p < 500 Pa, käytä laskennassa arvoa 500 Pa.
4. Lämmönsiirrin kammion alle vaaditaan vähintään Xmin = H - 85, mm korkuinen tila
viemäröintiä varten.
Tärkeää:
1. Ulkokäytössä olevien koneiden yhteydessä vesilukko ja viemäriputket tulee lämmittää
sähköisellä lämpökaapelilla, joka estää vedenpoistojärjestelmän jäätymisen ulkolämpötilan
laskiessa alle nollan. Lisäksi vesilukko ja putket tulee lämpöeristää eristysmateriaalilla.
2. Täytä laippa vedellä ennen koneen käynnistämistä.

IOM v2017.1

27

A

B
Kuva 6.2.6.1 – Vesilukko.
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A - Pallovesilukon korkeus paineen ollessa negatiivinen; B – Vesilukon korkeus paineen ollessa
positiivinen.
Vedenpoistojärjestelmien kokoonpano ja vaatimukset:
Ilmanvaihtokoneessa voi olla useita kondenssivesialtaita. Määrä riippuu koneen osista.
Kammiot, joissa yleensö on kondenssivesiallas: levylämmönsiirrinkammio, jäähdytyspatterin
kammio, DX-jäähdytyskammio ja nestekiertoisen lämmöntalteenoton jäähdytyspatterin kammio.
Vedenpoistojärjestelmän päävaatimus on, että jokainen vedenpoistoputken liitäntä (vesialtaan
poistoputki) tulee olla liitetty erillisiin vesilukkoon. Älä asenna samaan vedenpoistoputkeen sekä
positiivisen että negatiivisen vesilukon viemäröintiä. Älä missään tapauksessa yhdistä
viemäröintiä suoraan jätevesiverkostoon. Viemäröintiputkien tulee olla vähintään 2⁰ kulmassa
vedenpoistoon päin.
Jotta vesi ei pääse valumaan yhden koneosan puolelta toiseen koneosaan paine-eron
takia, asenna läpimitaltaan samankokoiset putket ja varmista, että vedenpoistojärjestelmä on
asennettu tukevasti ja että liitäntäputkien läpimitta on sama kuin vedenpoistojärjestelmän
liitäntäputkien (kondenssivesialtaan poistovesiputki). Vesilukkojen tulee aina olla täynnä vettä.
Jos vesilukko ei ole täynnä vettä, se ei voi toimia oikein ja alueelle voi tulvia vettä. Tarkista
vedenpoistojärjestelmän tiiveys vähintään kolmen kuukauden välein.
Tärkeää:
Kondenssivesiallasta ja viemäröintiputkea ei saa altistaa jäätymispistettä matalammille
lämpötiloille. Jos kone asennetaan ulkotiloihin, viemäröintiputki ja vesilukko tulee eristää.
Kondenssivesiallasta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle.

6.3. Lämmönsiirtimet
6.3.1. Nestekiertoiset lämmitypatterit
Kuvaus:
Lämmityspatterit on suunniteltu lämmittämään ilmaa käyttäen lämmitettyä nestettä –
tyypillisesti vettä – lämmönsiirtoaineena, ja ne asennetaan koteloidun ilmanvaihtokoneen
kammioon.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Tekniset tiedot:
Tavallinen ilmannopeus 2-4 m/s. Suurin sallittu ilmannopeus 5 m/s.
Suurin sallittu käyttöpaine: 1,6 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 100°C.
Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 150°C.
Lämmönsiirtimet koostuvat kupariputkista ja alumiinista tai epoksipinnoitetuista
alumiinilamelleista. Runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä.
Lämmönsiirrin on varustettu ilmaus- ja tyhjennysyhteillä. Vähintään yksi yhteistä voidaan
varustaa lisävarusteilla nestepuolen jäätymisenestotermostaattia varten (katso kohdat Kuva
6.3.1.4 ja Kuva 6.3.1.5). Laajennusosia ei ole saatavissa vesiliitännän koolle DN 15.
Kaikki putkikytkennät tehdään urospuolisiin putkikierteisiin (SS-EN ISO 228-1).
Lämmönsiirrinkammiot voidaan varustaa shunttiryhmällä RMG. Katso lisätietoja
shunttiryhmästä erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.

Ylläpito ja puhdistaminen:
1. Tarkista tasaisin väliajoin, että lämmönsiirrin ei ole likaantunut.
IOM v2017.1
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2. Järjestelmää täytyy ilmata riittävästi, jotta se toimii oikein. Käytä ilmausyhdettä 2
poistaaksesi ilmaa lämmönsiirtimestä. Valinnainen käsikäyttöinen ilmausventtiili tai
automaattinen ilmausventtiili on saatavissa lisävarusteena (katso kohdat Kuva 6.3.1.4 ja
Kuva 6.3.1.5).
3. Vesiliitosten täytyy olla tiiviitä.
4. Jos lämmitin likaantuu, puhdista se harjalla, imurilla tai suoralla ilmavirralla. Vaikeammissa
tilanteissa puhdista lika haalealla vedellä ja emäksisellä seoksellaa, joka ei aiheuta
korroosiota alumiinille.
5. Jos lämmitinpinnat ovat rasvaisen pölyn peitossa, suihkuta ensin matalalla paineella koko
lämmönsiirtopinta-alalle sopivaa liuotinta. Puhdista lämmönsiirrin sitten vedellä käyttäen
paineperuria.. On tärkeää pitää suutinta kohtisuorassa asennossa lapoihin nähden ja
vähintään 150mm (riippuen käytettävästä vedenpaineesta etäisyyden tarve voi olla
suurempikin, tarkkaile että lamellit eivät taivu) etäisyydellä, jotta ne eivät vahingoitu. Käytä
lamellikampaa epämuodostuneiden lamelllien suoristamiseen.
6. Asennettaessa lämmönsiirtimiä, jotka käyttävät lämmityksessä kuuma vettä tai höyryä,
järjestelmän ilmaventtiilejä ja säätöventtiilejä avattaessa tulee olla erittäin varovainen.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava vaurio vedenpaineen tai höyryn
vapautuessa.
7. Älä kosketa kuumia pintoja, jotta et saa palovammoja.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Purkaminen:
On tärkeää tyhjentää lämmönsiirrin nesteestä aina, kun se täytyy purkaa ja poistaa
järjestelmästä. Käytä nestepoistoputkea 3.
Jos lämmönsiirtimen lämpötila putoaa todennäköisesti alle jäätymispisteen sen ollessa tyhjä
nesteestä, sen läpi tulee puhaltaa paineilmaa sen varmistamiseksi, että kaikki vesi on
poistettu.
Vapauta paneelin lukot 4;
Irrota paneeli 5 yhdessä tiivisterenkaan peitteiden 9 ja itse tiivisterenkaan 6 kanssa.
Irrota ruuvit ja kiinnityselementit 7, jotka sijaitsevat lämmönsiirimen ylä- ja alapuolella.
Irrota lämmönsiirrin 8.
Lämmönsiirrin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista lämmönsiirtimen rungon, putkien ja suojapeitteen tiivistys asennuksen jälkeen.
Suojaa liitäntäputket ja alumiinilamellit vääntymiseltä, kun ilmanvaihtokonetta asennetaan tai
siihen tehdään huoltotoimenpiteitä.

Tärkeää:
1. Jos lämmönsiirtonesteen klooripitoisuus ylittää 120 ppm (120 mg/l), toimittaja ei ole
vastuussa tällaisissa olosuhteissa aiheutuneesta korroosiosta.
2. Vesikytkennät tulee liittää niin, että saadaan aikaan vastavirtaus eli ilma ja vesi virtaavat
toisiaan vastaan, katso Kuva 6.3.1.2 ja Kuva 6.3.1.3. Kammio on varustettu symbolein, jotka
kertovat miten tulo- ja poistoputket tulee kiinnittää.
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Kuva 6.3.1.1 – Lämmönsiirrinkammio.
1 – Veden meno/paluu, 2 – ilmausyhde, 3 – vedenpoistoyhde, 4 – paneelit, 5 – irrotettava
paneeli, 6 – tiivisterengas, 7 – kiinnityselementti, 8 – lämmönsiirrin, 9 – tiivisterenkaan peite.

Kuva 6.3.1.2 – Lämmönsiirtimen vastavirtaliitäntä (yksi nesteen meno ja paluu).
A – Oikeakätinen kone; B – vasenkätinen kone; 1 – neste meno; 2 – neste paluu; 3 –
ilmanvirran suunta.
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Kuva 6.3.1.3 – Lämmönsiirtimen vastavirtaliitäntä (useita nesteen menoja ja paluita).
A – Oikeakätinen kone; B – vasenkätinen kone; 1 – neste meno; 2 – neste paluu; 3 –
ilmanvirran suunta.

a)

b)
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c)
Kuva 6.3.1.4 – Lämmönsiirimen lisävarusteet.
a – yhde H-A01, b – manuaalinen ilmausventtiili H-A02, c – automaattinen ilmausventtiili
takaiskuventtiilillä H-A03.

Kuva 6.3.1.5 – Ilmausventtiilin ja yhteen asentaminen.
1 – Ilmausyhde, 2 – Automaattinen ilmausventtiili takaiskuventtiilillä, 3 – manuaalinen
ilmausventtiili.

6.3.2. Nestekiertoinen jäähdytyspatteri
Kuvaus:
IOM v2017.1
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Jäähdytyspatterit on suunniteltu jäähdyttämään ilmaa käyttäen viileää nestettä –
tyypillisesti vettä tai vesi-glykoliseosta – lämmönsiirtoaineena, ja ne asennetaan koteloidun
ilmanvaihtokoneen kammioon.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Tekniset tiedot:
Tavallinen ilmannopeus 1-2 m/s. Suurin sallittu ilmannopeus 5 m/s.
Suurin sallittu käyttöpaine: 1,6 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 100°C.
Suurin sallittu käyttöpaine: 1 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 150°C.
Lämmönsiirtimet koostuvat kupariputkista ja alumiinista tai epoksipinnoitetuista
alumiinilamelleista. Runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä.
Lämmönsiirrin on varustettu ilmaus- ja tyhjennysyhteillä. Vähintään yksi yhteistä voidaan
varustaa lisävarusteilla nestepuolen jäätymisenestotermostaattia varten (katso kohdat Kuva
6.3.1.4 ja Kuva 6.3.1.5). Laajennusosia ei ole saatavissa vesiliitännän koolle DN 15.
Kaikki putkikytkennät tehdään urospuolisiin putkikierteisiin (SS-EN ISO 228-1).
Kammio on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kondenssivesialtaalla ja
valinnaisella pisaraerottimella (runko ruostumatonta terästä, profiili muovia).
Lämmönsiirrinkammio voidaan varustaa shunttiryhmällä RMG. Katso lisätietoja
shunttiryhmästä erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.

Ylläpito ja puhdistaminen:
Tarkista tasaisin väliajoin, että lämmönsiirrin ei ole likaantunut.
Järjestelmää täytyy ilmata riittävästi, jotta se toimii oikein. Käytä ilmausyhdettä 2
poistaaksesi ilmaa lämmönsiirtimestä. Valinnainen käsikäyttöinen ilmausventtiili tai
automaattinen ilmausventtiili on saatavissa lisävarusteena (katso kohdat Kuva 6.3.1.4 ja
Kuva 6.3.1.5).
Vesiliitosten täytyy olla tiiviitä.
Tarkista vedenpoistojärjestelmä (katso 6.2.6. Vedenpoistojärjestelmä).).
Tarkista tasaisin aikavälein, että vesiallas 9 on pitävä. Puhdista vesiallas ja poistoputket.
Jos lämmitinpinnat ovat rasvaisen pölyn peitossa, suihkuta ensin matalalla paineella koko
lämmönsiirtopinta-alalle sopivaa liuotinta. Puhdista lämmönsiirrin sitten vedellä käyttäen
paineperuria.. On tärkeää pitää suutinta kohtisuorassa asennossa lapoihin nähden ja
vähintään 150mm (riippuen käytettävästä vedenpaineesta etäisyyden tarve voi olla
suurempikin, tarkkaile että lamellit eivät taivu) etäisyydellä, jotta ne eivät vahingoitu. Käytä
lamellikampaa epämuodostuneiden lamelllien suoristamiseen.
Asennettaessa lämmönsiirtimiä, jotka käyttävät lämmityksessä kuuma vettä tai höyryä,
järjestelmän ilmaventtiilejä ja säätöventtiilejä avattaessa tulee olla erittäin varovainen.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava vaurio vedenpaineen tai höyryn
vapautuessa.
Jos pisaraerotin on likaantunut, puhdista se,

Purkaminen:
1. On tärkeää tyhjentää jäähdytin nesteestä aina, kun se täytyy purkaa ja poistaa
järjestelmästä. Käytä tyhjennysyhdettä 3.
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2. Jos jäähdyttimen lämpötila putoaa todennäköisesti alle jäätymispisteen sen ollessa tyhjä
nesteestä, sen läpi tulee puhaltaa paineilmaa sen varmistamiseksi, että kaikki vesi on
poistettu.
3. Vapauta paneelin lukot 4;
4. Irrota paneeli 5 yhdessä tiivisterenkaan peitteiden 11 ja itse tiivisterenkaan 6 kanssa.
5. Irrota ruuvit ja kiinnityselementit 7, jotka sijaitsevat jäähdyttimen ylä- ja alapuolella.
6. Irrota jäähdytin 8 ja pisaraerotin 10.
7. Jäähdytin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
8. Varmista jäähdyttimen rungon, putkien ja suojapeitteen tiivistys asennuksen jälkeen.
9. Suojaa liitäntäputket ja alumiinilamellit vääntymiseltä, kun ilmanvaihtokonetta asennetaan tai
siihen tehdään huoltotoimenpiteitä.
Tärkeää:
1. Jos lämmönsiirtonesteen klooripitoisuus ylittää 120 ppm (120 mg/l), toimittaja ei ole
vastuussa tällaisissa olosuhteissa aiheutuneesta korroosiosta.
2. Vesikytkennät tulee liittää niin, että saadaan aikaan vastavirtaus eli ilma ja vesi virtaavat
toisiaan vastaan, katso Kuva 6.3.1.2 ja Kuva 6.3.1.3. Kammio on varustettu symbolein, jotka
kertovat miten tulo- ja poistoputket tulee kiinnittää.

Kuva 6.3.2.1 – LÄmmönsiirrinkammio.
1 – Veden meno/paluu, 2 – ilmausyhde, 3 – tyhjennysyhde, 4 – paneelit, 5 –irrotettava paneeli,
6 – tiivisterengas, 7 – kiinnityselementti, 8 – lämmönsiirrin, 9 – kondenssivesiallas, 10 –
pisaraerotin, 11 – tiivisterenkaan peite.
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6.3.3. Suorahöyrystyspatteri
Kuvaus:
Suorahöyrystyspatterit on suunniteltu jäähdyttämään ilmaa käyttäen kylmäaineen
faasimuutosta ja ne asennetaan koteloidun ilmanvaihtokoneen kammioon.
.
Tekniset tiedot:
1. Tavallinen ilmannopeus 1-2 m/s. Suurin sallittu ilmannopeus 5 m/s.
2. Riippuen kylmäaineenaineen tyypistä ja höyrystymislämpötilasta, lämmönsiirtimet on
saatavissa suurimmalla sallitulla enimmäiskäyttöpaineella 2,2 MPa, 2,9 MPa tai 4,3 MPa
suurimman sallitun käyttölämpötilan ollessa 100°C. Älä ylitä rakennepainetta.
3. Lämmönsiirtimet koostuvat kupariputkista ja alumiinista tai epoksipinnoitetuista
alumiinilamelleista. Runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä.
4. Parhaan puhtauden aikaan saamiseksi kylmäaineputket on hitsattu inerttikaasulla ja täytetty
typellä ennen toimitusta.
5. Kammio on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kondenssivesialtaalla ja
valinnaisella pisaraerottimella (runko ruostumatonta terästä, profiili muovia).
Tehoportaat:
LÄmmönsiirtimet voidaan toimittaa jaettuna yhteen, kahteen tai useisiin tehoportaisiin riippuen
lämmönsiirtimen korkeudestaLÄmmönsiirtimet, joissa on kaksi tehoporrasta, on yleensä liitetty
yhteen niin, että joka toinen putki on liitetty tehoportaaseen 1 ja joka toinen tehoportaaseen 2
("lomitettu liitäntä"), katso Kuva 6.3.3.1. Liitännät ja nesteputket on varustettu
kuparialuslaatoilla, jotka kertovat mihin portaaseen ne liittyvät. Lämmönsiirtimet kolmelle tai
useammalle tehoportaalle on yleensä jaettu pystysuunnassa, katso kohta Kuva 6.3.3.2.

Kuva 6.3.3.1 – Kaksi tehoporrasta "lomitetulla liitännällä".
a – Paisuntaventtiili (ei kuulu toimitukseen), b – hitsattu kuparinen aluslevy, c – ilman suunta.
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Kuva 6.3.3.2 – Kolme tai useampaa tehoporrasta on yleensä jaettu pystysuunnassa.
a – Paisuntaventtiili (ei kuulu toimitukseen), b – hitsattu kuparinen aluslevy, c – ilman suunta.
Ylläpito ja puhdistaminen:
Katsolämmönsiirtimien
tiedot
kohdasta
found..”Nestekiertoinen jäähdytyspatteri”.

“Error!

Reference

source

not

Lämmityskäyttö:
Lämmönsiirrin voidaan käyttää myös lämmitykseen, mikäli tämmöinen toiminto on valittu
lämmösiirtimelle. Tässä tapauksessa käytetään erityistä kolmeputkista lämmönsiirrintä. Kuva
6.3.3.3 esittää putkien kytkentää jäähdytystilanteessa ja Kuva 6.3.3.4 esittää vastaavasti
lämmitystilannetta.

Kuva 6.3.3.3 – Käännettävä kylmäainevirtaus, kolmeputkinen lämmönsiirrin,
jäähdytystila.
1 – Höyrystin, 2 – ulkoinen kone, 3 – paisuntaventtiili, 4 – nestevirtaus, 5 – kaasuvirtaus, 6 –
ilmavirran suunta.
IOM v2017.1

37

Kuva 6.3.3.4 – Käännettävä kylmäainevirtaus, kolmeputkinen lämmönsiirrin, lämmitystila.
1 – Lauhdutin, 2 – ulkoinen kone, 3 – paisuntaventtiili, 4 – nestevirtaus, 5 – kaasuvirtaus, 6 –
ilmavirran suunta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Purkaminen:
On tärkeää tyhjentää lämmönsiirrin kylmäaineesta, kun jäähdytin täytyy purkaa ja poistaa
järjestelmästä. Käytä lämmönsiirrintä edeltäviä sulkuventtiilejä.
Vapauta paneelin lukot 2;
Irrota paneeli 3 yhdessä tiivisterenkaan peitteiden 9 ja itse tiivisterenkaan 4 kanssa.
Irrota ruuvit ja kiinnityselementit 5, jotka sijaitsevat lämmönsiirtimen ylä- ja alapuolella.
Irrota lämmönsiirrin 6 ja pisaraerotin 8.
Lämmönsiirrin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista jäähdyttimen rungon, putkien ja suojapeitteen tiivistys asennuksen jälkeen.
Suojaa liitäntäputket ja alumiinilamellit vääntymiseltä, kun ilmanvaihtokonetta asennetaan tai
siihen tehdään huoltotoimenpiteitä.
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Kuva 6.3.3.5 – Lämmönsiirrinkammio
1 – Kylmäaineen meno/paluu, 2 – paneelit, 3 – irrotettava paneeli, 4 – tiivisterengas, 5 –
kiinnityselementit, 6 – lämmönsiirrin, 7 – kondenssivesiallas, 8 – pisaranerotin, 9 –
tiivisterenkaan peite.

6.3.4. Sähkölämmityspatteri
Kuvaus:
Sähkölämmityspatteritt on suunniteltu lämmittämään ilmaa muuntamalla sähköenergiaa
lämmöksi, ja ne asennetaan koteloidun ilmanvaihtokoneen kammioon.
Tekniset tiedot:
1. Kuori on valmistettu AZ185-ohutteräslevystä.
2. Lämmitysvastukset on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
3. Ylilämpösuoja on kaksivaiheinen. Sitä käytetään suojaamaan lämmitintä ja ympäröiviä
rakenteita ylikuumenemiselta, jos ilmavirtaus on liian hidasta tai järjestelmä hajoaa.
Ensimmäinen (automaattinen) vaihe aktivoituu 50°C lämpötilassa ja kuittaantuu
automaattisesti, kun lämmönsiirrin jäähtyy. Toinen (manuaalinen) vaihe aktivoituu 100°C
lämpötilassa ja se täytyy kuitata käsin painamalla RESET-painiketta (painikkeita).
Verkkovirtaan liittäminen:
1. Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö.
2. Lämmönsiirrin tulee liittää tavalliseen verkkovirtaan: 1-vaiheinen 230V / 50Hz tai 3-vaiheinen
400V / 50 Hz. Kytkentäohjeet löytyvät lämmönsiirtimen kytkentäkotelon kannen sisäpuolelta.
3. Lämmönsiirrin tulee liittää verkkovirtaan kiinteällä kaapelilla, joka vedetään kumisen
läpivientiholkin läpi.
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4. Jännitesyöttö ja ohjaukset on rakennettava siten, että puhallin käynnistyy ensimmäisenä
portaana ja vasta sitten sähkölämmityspatteri saa käyntiluvan.
5. Vastaavasti järjestelmän sammuessa toimintojen pitää olla päinvastainen.
6. Katso lisätietoja erillisestä sähköteknisten osien oppaasta.
Asennus:
1. Lämmönsiirtimen ja metallisten tai syttyvien materiaalien välisen etäisyyden tulee olla
vähintään 100 m.
2. Suojaetäisyys sähköpatterille tulevalla ilmavirralla on kaksi kertaa lämmönsiirtimen lävistäjän
pituudesta. Muuten ilmavirtaus ei ole tasainen ja ylikuumenemisen suojaus saattaa
käynnistyä.
Ylläpito ja puhdistaminen:
1. Jos lämmönsiirrin likaantuu, puhdista se harjalla, imurilla tai suoralla ilmavirralla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Purkaminen:
Irrota lämmityspatteri aina ensin verkkovirrasta, kun se halutaan purkaa ja poistaa
järjestelmästä.
Vapauta paneelit 1 ja irrota paneeli 2.
Avaa sähköpatterinn kannen 3 ruuvit ja irrota suojalevy.
Irrota sähköpatterin johto riviliittimiltä.
Irrota lämmönsiirin 5.
Lämmönsiirrin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Kuva 6.3.4.1 – Lämmönsiirrinkammio
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1 – Paneelit, 2 – irrotettava paneeli, 3 – suojakansi, 4 – kuittauspainike (painikkeet), 5 –
lämmönsiirrin.

1.
2.
3.
4.
5.

Ylikuumenemissuojaus
Jos ylilämpösuoja laukeaa:
Irrota lämmönsiirrin verkkovirrasta.
Analysoi ja poista ylilämpösuojan laukeamisen syy kokonaan.
Kun viat on poistettu, kuittaa käsikäyttöinen ylilämpösuoja eli paina RESET-painiketta
(painikkeita)
Vapauta tätä varten lukot 1 ja irrota paneeli 2.
Tarkista, että lämmityspatteri toimii oikein (ei ylikuumenemista).
Vikojen selvittäminen:
Vika

Vian syy

Vian poistaminen

Täysi
lämmitys Vika on lämmittimen sähköpiirissä Tarkista säätölaitteet ja poista vika.
ilman ohjausta
(ohjaus, termostaatti).
Lämmitys ei toimi

Jos lämmittimen liitännöissä ei ole Tarkista ohjauslaitteet ja poista vika.
jännitettä, vika on lämmittimen
sähköpiirissä
(ohjaus,
sulakkeet,
termostaatit, kytkimet jne.).
Jos lämmittimen liitännöissä on Tarkista
ylikuumenemisen
jännite, vika on ylikuumenemisen suojauksen
liitännät,
mittaa
suojauksessa tai lämmityvastuksissa. lämmitysvastuksien jännite ja poista
vika.

6.3.5. Höyrykiertoinen lämmönsiirrin
Kuvaus:
Höyrykiertoinen lämmönsiirrin on suunniteltu lämmittämään ilmaa höyryn avulla, ja ne
asennetaan koteloidun ilmanvaihtokoneen kammioon.
Tekniset tiedot:
1. Tavallinen ilmannopeus 2-4m/s. Suurin sallittu ilmannopeus 5 m/s.
2. Suurin sallittu käyttöpaine: 1 MPa sallitussa enimmäislämpötilassa 185°C.
3. Lämmönsiirtimet koostuvat kupariputkista ja alumiinista tai epoksipinnoitetuista
alumiinilamelleista. Runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä.
4. Kaikki liitännät kiinnitetään urospuolisiin putkikierteisiin (SS-EN ISO 228-1).
Tärkeää:
1. Höyryn pH-arvon tulee olla välillä 8,8 ja 9,2. Happisisältö (O2) ei saa ylittää 0,01 mg/kg.
Ammoniakkisisältö (NH3) ei saa ylittää 0,3 mg/kg.
2. Liitä höyryä ylempään putkeen ja veden paluu alempaan putkeen. (Kuva 6.3.5.1).
Ylläpito ja puhdistaminen, purkaminen:
Katso lämmönsiirtiemien tiedot kohdasta “Error! Reference source not found..
Nestekiertoiset lämmitypatterit”.
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Kuva 6.3.5.1 – Lämmönsiirrin.
1 – Höyryliitos, 2 – lauhtuminen, 3 – Kondensoituneen veden paluuputki.

6.3.6. Kaasukäyttöinen lämmönsiirrin
Kuvaus:
Kaasukäyttöinen lämmönsiirrin on suunniteltu lämmittämään ilmaa luonnon- tai propaanikaasun
avulla, ja ne asennetaan koteloidun ilmanvaihtokoneen kammioon.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tekniset tiedot:
Nimellislämmitysteho on 18-250 kW yksittäisille laitteele ja jopa 1000 kW sarjaan kytketyille
laitoksille.
Malleja on saatavissa sekä sisä- että ulkoasennuksiin.
Ohjaustyypit: päälle/pois tai 10V portaaton säätö.
Lämmönsiirtimen putket on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai aluminoitu
teräksestä.
Luonnonkaasun kulutus on 2,1 - 28,7 kg/h, LPG:n kulutus on 1,57 - 21,12 kg/h.
Ilmavirtaus vaihtelee välillä 400 - 14500 m3/h.
Lämmityshyötysuhdeon jopa 91 %.

Ylläpito ja puhdistaminen:
1. Jos lämmitin likaantuu, puhdista se harjalla, imurilla tai paineilmalla.
2. Noudata kaasukäyttöisen lämmönsiirtimen valmistajan käyttöohjeita.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Purkaminen:
Aina, kun lämmönsiirin halutaan purkaa ja poistaa järjestelmästä, irrota se ensin
virtalähteestä, kaasulähteen 3 hormiliitännästä 5 ja polttoilmaliitännästä 4 (sisäkäyttöinen
versio).
Vapauta paneelin lukot 1;
Irrota paneeli(t) 5 ja alumiiniprofiilit 7.
Vapauta kiinnityselementit 8.
Irrota lämmitin 2.
Kaasukäyttöinen lämmitin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Kuva 6.3.6.1 – Lämmönsiirrinkammio, sisäkäyttöinen versio.
1 – Paneelit, 2 – kaasukäyttöinen lämmönsiirrin, 3 – kaasun tulo, 4 – polttoilman tulo, 5 –
irrotettavat paneelit, 6 – hormiliitäntä, 7 – alumiiniset profiilit, 8 – kiinnityselementit.
Huom! kaasun tulo 3, polttoilman tulo 4 ja hormiliitäntä 6 eivät sisälly sisäasenteisen koneen
toimitukseen.
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Kuva 6.3.6.2 – Lämmönsiirrin, ulkokäyttöinen versio.
1 – Paneelit, 2 – kaasukäyttöinen lämmönsiirrin, 3 – kaasun tulo, 4 – polttoilman tulo, 5 –
irrotettavat paneelit, 6 – hormiliitäntä, 7 – alumiiniset profiilit, 8 – kiinnityselementit.
Huom!: kaasun tulo 3 ei sisälly ulkoasenteisen koneen toimitukseen.

6.4. Suodattimet
1.

2.

3.

4.

Kuvaus:
Ilmanvaihtojärjestelmään asennettavat suodattimet estävät pölyä ja muita epäpuhtauksia
pääsemästä tiloihin. Ne suojaavat myös ilmanvaihtokoneen herkkiä osia, kuten
lämmönsiirtimiä likaantumiselta.
Suodattimet toimitetaan yleensä irtonaisina ilmanvaihtokoneen sisällä muoviin tai laatikoihin
pakattuina. On tärkeää asentaa ilmasuodattimet ennen kuin otat koneen käyttöön, sillä tämä
varmistaa, että herkät osat ja kanavat on suojattu ja pysyvät puhtaina.
Suodattimen vaihtamisen tulee perustua pääosin likaantumiseen, josta suodattimien
painehäviön kasvu, kanavapaineen tai puhaltimen ilmavirran lasku on merkki. Hygieenisistä
syistä ulkoilmaa lähinnä olevan suodatinkammion suodattimia ei kuitenkaan tule käyttää
pitempään kuin yhden vuoden ajan. Toisessa tai kolmannessa portaassa olevia suodattimia
ei tule käyttää pitempään kuin kahden vuoden ajan. Pitempi käyttöaika on mahdollista, kun
kuivat olosuhteet on taattuja kaikissa suodatinkammioissa kaikkina aikoina, ja jos painehäviö
pysyy alle määritellyn enimmäisarvon. Suosittelemme sekä silmämääräisiä tarkistuksia että
painehäviö seurantaa.
Hygieniamallisten koneiden jokaisen suodatinkammion edellä sallitaan korkeintaan 90 %
suhteellinen ilman kosteus.

6.4.1. Paneelisuodatin
Kuvaus:
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1. Paneelisuodatin, jonka kehys on valmistettu joko sinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä ja jossa on G4-suodatinluokan synteettinen suodatin. Soveltuu
esisuodattimeksi.
2. Ulosvedettävä suodatin.
3. Suurin sallittu käyttölämpötila 110°C.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ylläpito:
Paneelisuodatin on suunniteltu kertakäyttöiseksi. Vaihda likaantunut suodatin uuteen, jonka
laatu ja pinta-alat vastaavat alkuperäistä.
Vaihda suodatin viimeistään, kun painehäviö saavuttaa mitoituksenmukaisen raja-arvon.
Suodattimien vaihtaminen ajoissa on yleensä kokonaistaloudellisesti halvin ratkaisu.
Suodattimien vaihtovälin tulee olla likaantumisen mukainen (vähintään kolmen kuukauden
välein).
Pidä ainakin yksi vaihtosarja varastossa. Varastoi ne kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
Vältä likaantumista ja vahinkoja.
Vaihtaminen:
Pysäytä ilmanvaihtokone ennen suodattimen vaihtamista. Tämä estää suodattimesta
vaihdon aikana mahdollisesti karisevan pölyn pääsemisen ilmanvaihtojärjestelmään.
Käytä hengityssuojaa suodattimen vaihtamisen aikana.
Vapauta paneelin lukot 3;
Irrota paneeli 1.
Ota suodatin 2 ulos.
Imuroi suodatinkammion sisäpinnat ja/tai pyyhi ne puhtaaksi kostealla liinalla. Tarvittaessa
uusi tiivisteet.
Asenna uudet suodattimet, aseta paneeli 1 paikoilleen ja kiinnitä se.
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Kuva 6.4.1.1 – Paneelisuodatinkammio.
1 – Irrotettava paneeli, 2 – paneelisuodatin, 3 - lukot

6.4.2. Pussisuodatin
Kuvaus:
1. Pussisuodatin, jonka kehys on valmistettu joko sinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 ohutteräslevystä ja jossa on M5-, F7- tai F9-suodatinluokan synteettinen suodatin materiaali.
Voidaan käyttää joko esisuodattimena, varsinaisena tai loppusuodattimena.
2. Liukutyyppinen suodatinteline.
3. M5 on lämpötilaa kestävä aina 110°C asti, F7 ja F9 aina 80°C asti.

1.
2.
3.
4.

Ylläpito:
Pussisuodatin on suunniteltu kertakäyttöiseksi. Vaihda likaantunut suodatin uuteen, jonka
laatu ja pinta-alat vastaavat alkuperäistä.
Vaihda suodatin viimeistään, kun painehäviö saavuttaa mitoituksenmukaisen raja-arvon.
Suodattimien vaihtaminen ajoissa on yleensä kokonaistaloudellisesti halvin ratkaisu.
Suodattimien vaihtovälin tulee olla likaantumisen mukainen (vähintään kolmen kuukauden
välein).
Pidä ainakin yksi vaihtosarja varastossa. Varastoi ne kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
Vältä likaantumista ja vahinkoja.

Vaihtaminen:
1. Pysäytä ilmanvaihtokone ennen suodattimen vaihtamista. Tämä estää suodattimesta
vaihdon aikana mahdollisesti karisevan pölyn pääsemisen ilmanvaihtojärjestelmään.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Käytä hengityssuojaa suodattimen vaihtamisen aikana.
Avaa huolto-ovi 1 tai irrota huoltopaneeli.
Avaa pikalukitusmekanismi 2.
Ota suodattimet 3 ulos.
Imuroi suodatinkammion sisäpinnat ja/tai pyyhi ne puhtaaksi kostealla liinalla.
Tarkista suodattimen tiiviste mahdollisten vahinkojen varalta ja vaihda se uuteen, jos
tarpeen.
8. Vaihda uusi suodatin.
9. Sulje pikalukitusmekanismi 2.
10. Sulje huolto-ovi tai huoltopaneeli.

Tärkeää:
Pussisuodattimet tulee aina asentaa niin, että pussit ovat pystysuorassa asennossa (Kuva ).

Kuva 6.4.2.1 – Pussisuodatin pystysuorassa asennossa.
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Kuva 6.4.2.2 – Pussisuodatinkammio
1 – Huolto-ovi, 2 – Pussisuodatin.

a)

b)

Kuva 6.4.2.3 – Pussisuodatinteline.
a – pikalukitusmekanismi kiinni, b – pikalukitusmekanismi auki
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6.4.3. EPA / HEPA-suodatin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuvaus:
EPA-ilmasuodatin luokkaa E10 tai E11.
HEPA-ilmasuodatin luokkaa H13 tai H14.
Mikrosuodatin hygieenisesti vaativiin kohteisiin.
Erityispinnoitettu, kehys sinkittyä terästä.
Sinkitystä teräksestä valmistettu AISI 304 -suodatinkehys, jossa on välilevyt ja erittäin
tehokas mikrolasikuidutsa valmistettu suodatinmateriaali.
Enimmäislämpötila: 70°C.
Ympäristön suhteellinen enimmäiskosteus: 90 %.
Tiiviste puhtaan ilman puolella.
Ylläpito:
EPA/HEPA-suodatin on suunniteltu kertakäyttöiseksi. Vaihda likaantunut suodatin uuteen,
jonka laatu ja pinta-alat vastaavat alkuperäistä.
Vaihda suodatin viimeistään, kun painehäviö saavuttaa mitoituksenmukaisen raja-arvon.
Suodattimien vaihtaminen ajoissa on yleensä kokonaistaloudellisesti halvin ratkaisu.
Suodattimien vaihtovälin tulee olla likaantumisen mukainen (vähintään kolmen kuukauden
välein).
Pidä ainakin yksi vaihtosarja varastossa. Varastoi ne kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
Vältä likaantumista ja vahinkoja.
Vaihtaminen:
Pysäytä ilmanvaihtokone ennen suodattimen vaihtamista. Tämä estää suodattimesta
vaihdon aikana mahdollisesti karisevan pölyn pääsemisen ilmanvaihtojärjestelmään.
Käytä hengityssuojaa suodattimen vaihtamisen aikana.
Avaa huolto-ovi 1.
Avaa kiinnityspultit 4 suodatinraamissa 2.
Ota suodattimet 3 ulos.
Imuroi suodatinkammion sisäpinnat ja/tai pyyhi ne puhtaaksi kostealla liinalla.
Aseta uudet suodattimet, tiukenna kiinnitysruuvit ja sulje huolto-ovi. Käytä suodattimia,
joissa on tiiviste, ainoastaan puhtaan ilman puolella.
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Kuva 6.4.3.1 – EPA / HEPA-suodatinkammio.
1 – Huolto-ovi, 2 – suodatinkehys, 3 – HEPA/EPA-suodatin 4 – kiinnityspultit, 5 – ilmavirta.

Kuva 6.4.3.2 – EPA / HEPA-suodatinteline.
1 – Kiinnityslohko, 2 – kiinnitysruuvi.
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6.4.4. Aktiivihiilisuodatin
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Kuvaus:
Aktiivihiilisuodatin on tarkoitettu tuloilman, poistoilman ja kiertoilman puhdistamiseen
haitallisista kaasuista, höyryistä ja pahoista hajuista keittiöissä, museoissa, sairaaloissa,
laboratorioissa, tietokonealueilla, kemikaaliteollisuudessa, maalausliikkeissä, lentoasemilla,
huoltoasemilla ja parkkihalleissa.
Sinkitystä teräksestä tai AISI 304 -teräksestä valmistetut patruunat on täytetty
käsittelemättömällä hiilellä.
Kehys on valmistettu sinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 -teräslevystä.
Lämpötilaa kestävä 70°C asti.
Sovelluksesta riippuen vähimmäiskontaktiaika on 0,05 - 1,0 s.
Esisuodatus on tarpeen (F7) kuten myös yleensä loppusuodatus (F9).

Ylläpito:
1. Vaihda suodatin, jos aktiivihiili saturoituu. Suodattimen saturaatiotason seuraamiseksi
tarkista suodattimen haju, tai jos käytettävissä on vaadittavat laitteet, ota ilmasta
mittaustietoja selvittääksesi milloin vaihto tulee tehdä. Vaihtoehtoisesti suodatuksen teho
tulee varmistaa erillisillä laboratoriokokeilla. Patruunojen painon mittaaminen ei anna hyvää
tulosta, sillä suurin osa painon lisäyksestä johtuu ilman kosteudesta.
2. Kalliiden aktiivihiilisuodattimien käyttöiän lyhentymisen ehkäisemiseksi varmista, että
esisuodatus- ja hienosuodatusvaiheet ovat hyvässä kunnossa.

1.
2.
3.

4.
5.

Vaihtaminen:
Pysäytä ilmanvaihtokone ennen suodattimen vaihtamista.
Avaa huolto-ovi 1.
Patruunat 2 on kiinnitetty bajonettilukituksella 4. Käännä suodatinpatruunoita patruunaavaimella 3 kiertonuolen osoittamaan suuntaan ja irrota ne raamista. Patruuna-avain
toimitetaan ilmanvaihtokoneen mukana.
Täytä tai vaihda aktiivihiilisuodatin yhdessä esisuodattimen kanssa.
Hävitä suodattimet soveltuvien paikallisten säädösten mukaisesti.
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Kuva 6.4.4.1 – Aktiivihiilisuodatinkammio.
1 – Huolto-ovi, 2 – Aktiivihiilipatruuna, 3 – patruuna-avain

Kuva 6.4.4.2 – Aktiivihiilipatruunan asentaminen painamalla ja kääntämällä.
Nuoli kertoo kiinnityssuunnan. 1 – Kiinnitysraami, 2 – aktiivihiilipatruuna, 3 – patruuna-avain, 4 –
bajonettilukitus.

6.4.5. Rasvasuodatin
Kuvaus:
1. Suodatin rasvan tai raskaan pölyn poistamiseen. Käytetään keittiöiden poistojärjestelmissä
tai esisuodatuksessa ilmanvaihtojärjestelmissä.
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2.
3.
4.
5.

Paneelisuodatinsolut alumiinimetalliverkossa
Liukutyyppinen suodatinteline.
Suodatinkammio rasvankeruukaukalolla.
Lämpötilaa kestävä 200°C asti.

Ylläpito:
1. Ylläpitoaikavälin tulee olla suodattimien likaantumisen mukainen (vähintään kuukauden
välein). Erittäin rasvaisen ilman tapauksessa (esim. keittiöt), suosittelemme
rasvasuodattimien pesemistä joka päivä. Vaikeammissa tilanteissa puhdista lika haalealla
vedellä ja emäksisellä seoksessa, joka ei aiheuta korroosiota alumiinille. Vaihtoehtoisesti
voit puhdistaa suodattimet korkeapainesuihkulla.
2. Puhdista rasvakeruukaukalo.

1.
2.
3.
4.
5.

Vaihtaminen:
Pysäytä ilmanvaihtokone ennen suodattimen vaihtamista.
Vapauta paneelin lukot1;
Poista yläpitopaneeli.
Vedä rasvasuodatin ulos.
Asenna uusi tai pesty suodatin ja aseta ylläpitopaneeli paikoilleen.

Kuva 6.4.5.1 – Rasvasuodatinkammio.
1 – Paneelit, 2 – irrotettavat paneelit, 3 – rasvasuodattimet, 4 – vesiallas, 5 –
tiivisterengas, 6 – tiivisterenkaan peite, 7 – kiinnityselementit, 8 – alumiiniprofiili.
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6.5. Kostuttimet
6.5.1. Höyrykostutin
Kuvaus:
Kostutin koostuu kostutinkaapista, joka sijaitsee ilmanvaihtokoneen ja sen sisälle
asennettujen höyryjakajan läheisyydessä yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun
vesialtaan ja sisäisten ilmakanavien kanssa. Saatavilla on kaksi kostutintyyppiä: X-plus ja Basic.

Kuva 6.5.1.1 – Kostutinkaappien eri koot

Kuva 6.5.1.2 – Lineaarinen höyryjakaja kanavilla.
X-plus-tyyppi
1. Kostutusalue välillä 1 - 130 kg/h.
2. Sisäänrakennettu säädin graafisella näytöllä ja näppäimistöllä ohjelmointia ja ohjausta
varten. Valittavana seuraavat käyttötilat:
- PÄÄLLE/POIS ulkoisen kosteudensäädön mukaisesti;
- Suhteellinen ulkoisen jännite- tai virtasignaalin mukaisesti ;
- Suhteellinen ulkoisen signaalin sekä kanavassa olevan raja-anturin mukaisesti;
- Portaaton säätö asetusarvon ja kosteusanturilukeman mukaisesti;
- Portaaton säätö asetusarvon, kosteusanturilukeman ja kanavassa olevan
rajoitusanturin mukaisesti;
- Portaaton säätö arvon ja ulkoisen lämpötila-anturin lukeman mukaisesti (esim.
höyrysaunat);
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7.
8.

- VAK -ohjattu.
Höyryn virtausnopeutta säädetään jatkuvasti 20-100 % välillä (10-100 % 90 ja 130 kg/h
malleissa). Tällainen kostutin voi vastaanottaa seuraavat, näppäimistöltä valittavat
ohjaussignaalit: jännitteetön liitäntä kosteudensäätimestä, 0 - 1 V, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20
mA, 4 - 20 mA, 0 - 135 Ohm ulkoinen kuormitus.
Yksinkertainen ja varustettu graafisella näytöllä sekä erikielisillä viesteillä.
Käyttö päivittäin tai kuukausittain ja vaihtelevilla asetusarvoilla.
VAK -liitäntä erilaisten väyläliitäntöjen kautta (esim. Modbus®, BACnet™, LON®).
Täydellinen diagnostiikka tekstiviestein, hälytysloki aikamerkinnöin.
Täydellinen diagnostiikka tekstiviestein, hälytysloki aikamerkinnöin.
Automaattinen vedenpoisto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Basic -tyyppi
Kostutusalue välillä 1 - 65 kg/h.
PÄÄLLÄ/POIS tai suhteellinen ohjaus (jännite- tai virtasignaali):
Virtausnopeuden säätö: 20 % - 100 %
Säädettävä enimmäiskapasiteetti.
Sylinterin käyttöiän laskuri.
Automaattinen vedenpoisto odottamassa.
Täydellinen diagnostiikka muistilla.
Suuri LCD-näyttö numeroilla ja graafisilla ikoneilla helppoa ja intuitiivista käyttöä varten.

3.

4.
5.
6.

Höyry- ja sähköliitännät
Katso valmistajan käyttöohjeet.
Ylläpito ja puhdistaminen:
Puhdista kostutinkammion sisäpinnat, ruiskusuuttimet ja vesiallas tasaisin väliajoin
(vähintään kerran kuukaudessa).

6.5.2. Haihdutinkostutin
Kuvaus:
Haihdutinkostutin hyödyntää ilmavirtausten aikaan saamaa veden haihtumista. Käytetään
ilman kostuttamiseen tai epäsuoraan adiabaattiseen jäähdyttämiseen. Ilma kulkee vesiverhon
läpi ja haihduttaa osan siitä. Vesihöyry lisätään ilman sekoitukseen, joka samalla viilenee.

1.
2.
3.
4.

Tekniset tiedot:
Kammiot kiertovesikäytölle veden säästämiseksi tai suoravesikammiot, jotka vähentävät
ylläpitotyötä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vesiallas.
Pisaraerotin aina mukana, jos ilman nopeus kostuttimen läpi on yli 3,5 m/s. Valinnainen
alemmilla nopeuksilla.
Valinnainen UV-vedenkäsittelyjärjestelmä.
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Kuva 6.5.2.1 – Haihdutinkostutin
Vesi- ja sähköliitännät
Katso valmistajan käyttöohjeet.
Ylläpito ja puhdistaminen:
Puhdista kostutinkammion sisäpinnat, paneelit, putket ja vesiallas tasaisin väliajoin
(vähintään kerran kuukaudessa kostuttimen ollessa käytössä). Katso lisätietoja valmistajan
käyttöohjeista.
Tärkeää:
Koneissa, joissa on suoravesi haihdutinkostutin (HEF2E-DW), mahdollisen kondensaation
estämiseksi täytyy ruostumattomasta teräksestä valmistettu imusarja ja putket eristää, kun
tuloveden lämpötila on alle lähtevän ilmavirtauksen lämpötilan.

6.6. Sulkupellit
Kuvaus:
Sulkupeltien tarkoitus on ohjata ilman pääsyä kanaviin, eristää kone ulkoilmasta, kun
järjestelmä on poissa päältä ja estää näin kylmää ilmaa pääsemästä sisään. Sulkupeltien
toimintaviat voivat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vesilämmitin voi jäätyä, jos
siinä ei ole vettä. Jos pellistön säleet eivät ole täysin auki, ilmanvaihtokone ei voi toimia täydellä
kapasiteetilla.
Tekniset tiedot:
1. Sulkupeltikammio (sulkupelti kotelon sisällä). Luokan 2 tai 4 tiivistys standardin EN
1751:2014 mukaisesti.
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2. Erillinen sulkupelti PG-tyyppisellä liitännällä. Luokan 2 tai 4 tiivistys standardin EN
1751:2014 mukaisesti.
3. Vaimentimien runko ja säleet on valmistettu alumiinista.
4. Vaimentimen toimilaite tai käsiohjaus saatavilla pyydettäessä.

1.
1.
2.
3.
4.

Ylläpito ja puhdistaminen:
Tarkista sulkupellin toiminta. Tarkista aukeaako ja sulkeutuuko se normaalisti niin, että
"täysin auki"- ja "täysin kiinni" -ehdot täyttyvät.
Tarkista, että epämuodostumia ei ole (säleet 1 runko 2).
Tarkista, että sulkupelti on asennettu tiukasti. Kammion kuoren ja sulkupellin rungon välissä
tulee olla tiivistysnauha tai tiivistettä.
Jos toimilaite on asennettu, varmista, että se toimii oikein. Tarkista, että sulkupellin 3 akseli
on liitetty oikein.
Puhdista säleet ja sulkupellin liitokset nesteellä, joka ei aiheuta korroosiota alumiinissa.

Kuva 6.6.1 – Sulkupeltikammio
1 – Irrotettava paneeli, 2 – sulkupelti, 3 –
paneeli, 4 – kiinnityselementti.

Kuva 6.6.2 – Sulkupelti
1 – Vaimentimen lavat, 2 – sulkupellin runko,
3 – vaimentimen akseli.

6.7. Palautusilmakammio
Kuvaus:
Kahden eri ilmavirran sekoittamiseen soveltuva
ruostumattomasta teräksestä valmistettu vesiallas.
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kammio.

Lisävarusteena

saatavissa
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1.
2.
3.
4.

Tyypit:
Yksikerroksinen palautusilmakammio kahdella ulkopuolisella sulkupellillä (Kuva 6.7.1).
Yksikerroksinen palautusilmakammio kahdella sisäpuolisella sulkupellillä (Kuva 6.7.2).
Kaksikerroksinen palautusilmakammio kolmella sisäpuolisella sulkupellillä (pääli- (Kuva
6.7.3) tai rinnakkaisasennus).
Kaksikerroksinen palautusilmakammio vain yhdellä sekoituspellistöllä sisällä (pääli- (Kuva
6.7.4) tai rinnakkaisasennus).

Kuva 6.7.1 – Yksikerroksinen palautusilmakammio kahdella ulkopuolisella sulkupellillä
1 – Huolto-ovi, 2 – vaakataso sulkupelti, 3 – pystysuora sulkupelti

Kuva 6.7.2 – Yksikerroksinen palautusilmakammio kahdella sisäpuolisella sulkupellillä
1 – Huolto-ovi, 2 – vaakataso sulkupelti, 3 – pystysuora sulkupelti
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Kuva 6.7.3 – Kaksikerroksinen palautusilmakammio kolmella sisäpuolisella sulkupellillä
1 – Huolto-ovi, 2 – vaakataso sulkupelti, 3 – pystysuora sulkupelti

Kuva 6.7.4 – Kaksikerroksinen palautusilmakammio vain yhdellä sekoituspellistöllä sisällä
1 – Huolto-ovi, 2 – vaakataso sulkupelti, 3 – pystysuora sulkupelti
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Ylläpito ja puhdistaminen:
1. Katso sulkupellin tiedot kohdasta “Error! Reference source not found.. Error! Reference
source not found.”.

6.8. Huolto-kammio
Kuvaus:
Ilmanvaihtokoneen huolto-kammio, josta on helppo pääsy viereisiin osiin. Saatavissa eri
ovilla paneelityypeillä:
- Tyyppi A: huolto-ovet saranoilla ja ovenkahvoilla.
- Tyyppi B: huolto-ovet saranoilla ja ovenkahvoilla, lukittava.
- Tyyppi C: huoltopaneeli pikalukolla ja kädensijalla.
- Tyyppi D: huoltopaneeli pikalukolla ilman kädensijaa.

Kuva 6.8.1 – Huolto-kammio tyyppi A ja B

Kuva 6.8.2 – Huolto-kammio tyyppi C
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Kuva 6.8.3 – Huolto-kammio tyyppi D
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7. Ohjausjärjestelmä
Kuvaus:
Ohjausjärjestelmä räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kaikki
ohjausjärjestelmällä tilatut AmberAir-koneet ohjelmoidaan ja testataan tehtaalla yhdessä kaikki
vaadittavien osien kanssa. Ohjausjärjestelmä noudattaa EU-direktiivejä (MD, EMC ja LVD) ja on
CE-merkitty. Koneet ovat itsenäisiä, eivätkä vaadi suuria sähköasennuksia paikan päällä.
Ohjausjärjestelmä on valmis käyttöön heti koneen asentamisen jälkeen.
Ohjausjärjestelmän mallikappale esitetty kohdassa Kuva 7.1. Ohjausjärjestelmäsi tekniset
tiedot on annettu erillisessä dokumentissa.
Ohjausjärjestelmätyypit
1. Sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä. Kaikki osat ovat ohjauskammiossa.
2. Ulos rakennettu ohjausjärjestelmä. Ohjauskaappi asennettu koneen oveen tai tietylle
etäisyydelle koneesta.
3. Ei sisäänrakennettua ohjausjärjestelmää.
Saatavat ohjaimet
1. MCB (S-Touch; P-Touch).
2. Siemens (kauko-ohjaimella POL871; POL822; POL 895).
3. Regin (ED9100; E3-DSP).
AmberAir-ohjausominaisuudet:
1. Sisä-/ulkokäyttö mahdollista (aina turvaluokkaan IP65).
Väyläliitynnät: Modbus (RS485), TCP/IP, LON, BACNet MSTP, Mbus, BACNet IP tai verkko.
2. Ilmanlaadun ohjaus. CO2, kosteus, jatkuva paine.
3. Yksi tai kaksi kauko-ohjainta tuettu.
4. Liitä ja käytä - kaikki osat liitetty ja testattu.
5. Vedenlämmitimen/jäähdyttimen toimilaite.
6. Suodattimen painehäviö
7. Ulkoilman, -jäteilman ja -sekoituksen moottoroidut sulkupellit.
8. Eri parametrien anturit.
9. Ylilämpösuojat
10. Ulkoiset kytkimet
11. Kanava-/huoneanturit.
12. Lämmönsiirtimien jäätymissuojaus.
13. Savuhälytin ja tulipalovaimennin liittyvällä ohjauksella.
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Kuva 7.1 - AmberAir-ohjausjärjestelmien kaappiesimerkki.
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8. Lisävarusteet
8.1. Perusrunko
Kuvaus:
Palkkialustaa
(Kuva
8.1.1)
käytetään
ilmanvaihtokoneiden
asettelemiseen
samansuuntaisesti perustusten kanssa (mikä on erittäin tärkeää vedenpoistojärjestelmän
kannalta).
Palkkialusta voi olla säädettävissä tai kiinteä. Säädettävässä palkkialustassa on tärinää
vaimentavat jalat .

Kuva 8.1.1 – Ilmanvaihtokoneen palkkialusta.
A – Ilmanvaihtokoneen leveys, mm, B – Ilmanvaihtokoneen kammion leveys, mm, * - aukko
kammion purkamiseen nosturilla, jos B ≥ 610mm, ** - aukko ylimääräiselle konejalalle, jos B ≥
1700mm.
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Saatavilla olevat palkkialustan korkeudet ovat 120 and 240mm. Muita korkeuksia
saatavilla pyynnöstä.
Konejalan tyyppi ja mitat ØD, H ja C riippuvat koneen koosta ja painosta ja ne on annettu
kohdassa Taulukko 8.1.1.
Taulukko 8.1.1. Perusrungon mitat
Koko

Jalan
tyyppi

ØD, mm

H, mm

C, mm

1-3KR

S000

40

55

40

4-6KR

S00

60

90

40

7-9KR

S0

70

105

40

S1

85

105

50

S3

120

140

50

10-16KR

8.2. Äänenvaimennin
Kuvaus:
1. Vaimenninkammio on suunniteltu vaimentamaan ilmanvaihtokoneen puhaltimien
äänentasoa kanavistossa.
2. Vaimentimen kuori on valmistettu sinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 -levyteräksestä..
Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä.
3. Äänenvaimennuslamellien materiaalina on ääntä vaimentava mineraalivilla.
4. Äänenvaimentimia on saatavana irrotettavina lamelleilla rungon sisälle asennettuna (Kuva
8.2.1) tai kanavavaimentimina (Kuva 8.2.2).
5. Hygieenisten koneiden jokaisen vaimenninkammion edellä sallitaan korkeintaan 90 %
suhteellinen ilman kosteus.
Ylläpito ja puhdistaminen:
1. Ylläpitoaikavälin tulee olla äänenvaimentimen likaantumisen mukainen (vähintään kolmen
kuukauden välein).
2. Puhdista sisäpinnat harjalla tai imurilla.

1.
2.
3.
4.
5.

Äänenvaimenninkammion purkaminen:
Pysäytä ilmanvaihtokone ennen purkamista.
Vapauta paneelin lukot 1;
Irrota paneeli 2.
Poista erottimet 3 ja lamellit 4.
Äänenvaimennin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
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Kuva 8.2.1 – Äänenvaimenninkammio.
1 – Pikalukot, 2 – irrotettava paneeli, 3 – lamellin kahva, 4 – lamellit

Kuva 8.2.3 – Kanavaäänenvaimennin
1 – Äänenvaimennin, 2 – kanava.
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8.3. Joustava liitäntä
Kuvaus:
Joustavaa liitäntää (Kuva 8.3.1) käytetään ilmanvaihtokoneen liittämiseen
kanavajärjestelmään. Se suojaa kanavajärjestelmää puhaltimen aiheuttamalta tärinältä.
Valmistettu E-tyyppisellä liitännällä (1). Käytä IT-listaa liittääksesi joustavan liitännän
äänenvaimentimeen tai kanavistoon ja ruuvia liittääksesi sen ilmanvaihtokoneeseen.

1.
2.
3.
4.

Ylläpito ja puhdistaminen:
Ylläpitoaikavälin tulee olla joustavan liitännän saastumisen mukainen (vähintään kolmen
kuukauden välein).
Tarkista joustavan liitännän tiukkuus kanavajärjestelmän ja ilmanvaihtokoneen välillä
ylläpidon yhteydessä.
Puhdista joustava liitäntä imurilla, äläkä vahingoita joustavaa materiaalia 3 puhdistuksen
aikana.
Vahingoittunut liitäntä voi johtaa rikkoutumisiin sekä liikutettavan materiaalin vuotamisesta
aiheutuvaan vaaraan, joten se tulee korjata. Avaa ruuvit tai poista IT-lista joustavaa liitäntää
vaihtaessasi.

Tärkeää:
Irrota kuljetuslukot 3 ennen koneen käynnistämistä.

Kuva 8.3.1 – Joustava liitäntä.
1 – E-tyypin liitäntä, 2 – joustava materiaali, 3 – kuljetuslukko
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8.4. Ulkosäleikkö
Ulkosäleikköä käytetään suojaamaan ulkoilmakammiota sateelta ja vierailta esineiltä
(esim. lehdiltä). Säleikkö on valmistettu alumiiniprofiileista.

Kuva 8.4.1 – Ulkosäleikkö
1 – Säleikön kehys, 2 – Säleikön lamellit

8.5. Ulkoilmahuuva verkolla
Huuvaa käytetään suojaamaan koneen sisäpuolisia osia sateelta ja vierailta esineiltä.
Valmistettu sinkitystä teräslevystä tai AluZn 185 -ohutlevyteräksestä.

Kuva 8.5.1 – Huuva verkolla
1 – Kehys, 2 – verkko, 3 – liitäntä.
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8.6. Katto
Kuvaus:
Kattoa käytetään suojaamaan konetta sateelta.
Ulkoasenteisille ilmanvaihtokoneille kokoluokassa 1-10-KR, 12-13-KR on saatavana
yksinkertainen, kalteva katto.
Ulkoasenteisille ilmanvaihtokoneille kokoluokasta 11-KR, 14-16-KR eteenpäin on
saatavana kaksinkertainen, kalteva katto.

1.

2.
3.

4.

Asentaminen:
Kiinnitä katon ohjausprofiilit 1 ilmanvaihtokoneeseen itsekiristyvillä ruuveilla (Kuva 8.6.1
tai Kuva 8.6.3). Ohjausprofiilien 1 kaltevuus tulee olla vastakkainen ilmanvaihtokoneen
huoltopuoleen nähden mikäli mahdollista.
Kiinnitä katto-osat 2 ohjausprofiileihin 1 itsekiristyvillä ruuveilla ja kumialuslevyillä, jotka
on toimitettu koneen mukana (Kuva 8.6.2 tai Kuva 8.6.4).
Jos ilmankostutin 4 tai kanava on ilmanvaihtokoneen alaosan yläpuolella, kuten esitetty
kohdissa Kuva 8.6.2 ja Kuva 8.6.4, katon kiinnittäminen ohjausprofiileihin 1 voi olla
ongelma. Tällaisissa tapauksissa kiinnitä katto-osat 2 suoraan ilmanvaihtokoneen
kattoon itsekiristyvillä ruuveilla ja muovialuslevyillä.
Kiinnitä katto-osat C-profiileihin, jota on toimitettu koneen mukana.

Kuva 8.6.1 – Kalteva katto - kokoonpano vaihe 1.
1 – Ohjausprofiilit, 4 – sulkupelti.
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Kuva 8.6.2 – Kalteva katto - kokoonpano vaihe 2.
1 – Ohjausprofiilit, 2 – katto-osa, 3 – C-profiilin liitäntä, 5 – tiivistenauha

Kuva 8.6.3 – Harjakattokatto - kokoonpano vaihe 1.
1 – Ohjausprofiilit, 4 – Sulkupelti.
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Kuva 8.6.4 – Harjakatto - kokoonpano vaihe 2.
1 – Ohjausprofiilit, 2 – katto-osa, 3 – C-profiilin liitäntä, 5 – tiivistenauha

8.7. Tarkastusikkuna
Tarkastusikkunoita
käytetään
ilmanvaihtokoneissa,
kun
tarvitaan
sisäosien
silmämääräistä tarkastusta (kun konetta ei avata, vain pysäytetään). Suodatinkammion
(suodattimien likaantumisen tarkistamiseksi), puhallinkammion (puhaltimen oikean toiminnan
tarkistamiseksi), kostutinkammion tai huolto-kammion valinnainen lisävaruste.
Ulkoasenteisen koneen tarkistusikkunassa on peite, joka suojaa sisäosia auringonvalolta.
Puhallinkammiot, joiden sisäinen korkeus on 1,6 m tai enemmän, on aina varustettu
tarkastusikkunalla.

Kuva 8.7.1 – Tarkastusikkuna
1 – Tarkastusikkuna, 2 – kumitiiviste, 3 – suojaava peite.
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8.8. Valaistus
8W LED-valo voidaan asentaa valinnaisesti joidenkin kammiojen sisäpuolelle (esim.
puhallinkammio, suodatinkammio. Valokytkin asennetaan kammion ulkopuolelle.

Kuva 8.8.1 – Valaistus
1 – Valaistus, 2 – kytkin.

8.9. Paine-eron mittausnipat
Paine-eron mittausnippoja käytetään paine-eron mittaukseen. Nipat voidaan valita
lisävarusteeksi lämmitys, jäähdytys, lauhdutin, höyrystin, lämmöntalteenotto kammioihin.
Nippojen lukumäärä vaihtelee kammiosta riippuen..
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9. Käyttö
9.1. Toimitus
Ilmanvaihtokoneet toimitetaan erillisissä osissa. Kuljetusrajoitusten tai rajallisten
haalausreittien takia isot kammiot voidaan jakaa myös osiin, mutta tämä on mainittava erikseen
tilauksen yhteydessä. Katso erillisistä oppaista miten tällaiset kammiot kootaan.
Jokainen kammio, joka on kosketuksissa ilmavirran kanssa puhdistetaan tehtaalla imurilla
asennustöiden jälkeen.Täysin valmis kammio asetetaan puiselle paletille, joka suojaa kammiota
paineelta. Kammiot toimitetaan peitettynä suojakelmuun tuotteen suojaamiseksi lialta ja vedeltä
kuljetuksen aikana.
Toimituksen vastaanoton yhteydessä kone tulee tarkistaa vahinkojen varalta ja sen
varmistamiseksi, että toimitus on kokonainen, ajajan läsnä ollessa. Puuttuvat osat tai vahingot
tulee dokumentoida välittömästi kuljetusmääräykseen ja edelleen sopimuskumppanillenne.
Jos toimituksen sisältö on vahingoittunut, raportoi asiasta sopimuskumppanillenne
yhdessä vahingoittuneiden osien valokuvien kanssa, kun olet selvittänyt vahinkojen laajuuden.
Mahdolliset kuljetusvahingot tulee raportoida sopimuskumppanillenne kolmen työpäivän sisällä
toimituksesta.

9.2. Lastaaminen, purkaminen ja kuljettaminen
Tärkeää:
1. Varmista ennen kuljettamista, että koneen kammio on kiinnitetty oikein, eikä pääse
liikkumaan autossa. Jos koneen kammiota ei ole kiinnitetty kunnolla, kuljetuksen aikana voi
tapahtua vakavia vaurioita.
2. Käytä kuljetuksessa ainoastaan alkuperäistä pakkausta. Poista pakkaus koneen kammion
päältä vasta ennen tarkastusta.
3. Turvallisuussyistä käytä hansikkaita ja turvajalkineita koneen purkamisen ja kuljettamisen
aikana.
4. Kaikki kammiot toimitetaan puisilla paleteilla. Purkaminen ja kuljettaminen tulee mieluiten
suorittaa nosturin tai trukin avulla.
5. Ennen kammion kuljettamista varmista, että kaikki osat, sulkupellit ja paneelit on suljettu ja
kiinnitetty. Älä koskaan käytä vahingoittuneita nostolaitteita tai laitteita, joiden kuormituskyky ei
ole riittävä. Älä käytä yhteen solmittuja köysiä tai altista niitä teräville reunoille. Käsittele koneita
varovaisesti ja tasaisin liikkein. Älä pudota konetta äkillisesti.
Varoitus:
Älä seiso nostetun kuorman alla, koska olemassa on riski, että nostolaitteisto rikkoutuu.
Putoavat esineet voivat aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai materiaalivahinkoja, jos
turvallisuusvarotoimia ei noudateta.

9.2.1. Koneen kammioden purkaminen nosturilla nostotankoja käyttäen
Huom:
Käytä vain soveltuvia ja hyväksyttyjä nostolaitteita (köydet, ketjut tai nostohihnat) koneen
kammiojen purkamiseen ja kuljettamiseen.
Kammion purkaminen nostotankoja käyttäen
1. Nostotankoja (ei toimituksessa) käytetään yhdessä kammion alusrungon kanssa.
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2. Jos kammio on toimitettu ilman runkoa, se tulee nostaa yhdessä puisen paletin kanssa.
3. Nostotangon tulee olla Ø50mm paksuinen putki, joka on tukittu molemmista päistä niin, että
nostohihnat eivät pääse lipsumaan noston ollessa meneillään.
4. Käytä nostinta (ei toimituksessa) kuvan esittämällä tavalla.
5. Puisia välikappaleita (ei toimituksessa) tulee käyttää kammion kulmien suojaamiseen.
6. Nostokulma ei saa ylittää 80⁰.
7. Kammion kanssa ei tule nostaa mitään muuta kuormaa.
8. Kun koneita asennetaan ulkotiloihin, tulee olla erityisen tarkka sen varmistamisessa. että
katon levyt eivät vahingoitu noston yhteydessä.
9. Nostettaessa huomioi painopiste, jotta kuorma ei liu'u tai kallistu.

Kuva 9.2.1.1 – Oikea tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio alustan kanssa nostotankoja
käyttäen
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Kuva 9.2.1.2 – Väärä tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio alustan kanssa nostotankoja
käyttäen (puiset välikappaleet puuttuvat)

Kuva 9.2.1.3 – Oikea tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio ilman alustaa nostotankoja
käyttäen
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Kuva 9.2.1.4 – Väärä tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio ilman alustaa nostotankoja
käyttäen (puiset välikappaleet puuttuvat)

9.2.2. Koneen kammioden purkaminen nosturilla nostosilmukoita käyttäen
Koneen kammion purkaminen nostosilmukoita käyttäen (nostosilmukat saatavissa
valinnaisina):
1. Käytä vain SALDAn toimittamia nostosilmukoita.
2. Käytä nostinta (ei toimituksessa) kuvan esittämällä tavalla.
3. Puisia välikappaleita (ei toimituksessa) tulee käyttää kammion kulmien suojaamiseen.
4. Nostokulma ei saa ylittää 80°.
5. Kammion kanssa ei tule nostaa mitään muuta kuormaa.
6. Kun koneita asennetaan ulkotiloihin, tulee olla erityisen tarkka sen varmistamisessa. että
katon levyt eivät vahingoitu noston yhteydessä.
7. Nostettaessa huomioi painopiste, jotta kuorma ei liu'u tai kallistu.
8. Nostosilmukoita saa käyttää vain kerran.
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Kuva 9.2.2.1 – Oikea tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio nostosilmukoita käyttäen

Kuva 9.2.2.2 – Väärä tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio nostosilmukoita käyttäen (ilman
puisia välikappaleita)
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Kuva 9.2.2.3 – Oikea tapa nostaa pyörivä lämmönsiirrin kammio nostosilmukoita käyttäen

9.2.3. Koneen kammiojen purkaminen ja kuljettaminen trukilla
Huom:
Koneen kammiota nostettaessa ja kuljetettaessa trukilla, käytä haarukoita, jotka mahtuvat
täysin koneen kammion alapuolelle. Kuljeta kammiota ainoastaan alustalla tai puisella paletilla
(SALDA toimittaa koneen yhteydessä), elleivät kammion profiilit ole riittävän hyvin suojattuja.
Kammioden purkaminen ja kuljettaminen trukilla:
1. Trukilla kuljetettaessa kammion molempien alustaprofiilien tulee olla trukin haarukoiden
päällä.
2. Älä koskaan kasaa kammiota päällekkäin kuljetuksen aikana. Poikkeuksia ovat toimitukset
SALDAn tehtaalta, jossa riittävä kuormituskapasiteetti on huomioitu.
3. Kammion kanssa ei tule nostaa mitään muuta kuormaa.
4. Nostettaessa huomioi painopiste, jotta kuorma ei liu'u tai kallistu.
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Kuva 9.2.3.1 – Oikea tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio alustan kanssa trukilla

Kuva 9.2.3.2 – Väärä tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio alustan kanssa trukilla (kammio
ei ole kunnolla haarukan päällä).
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Kuva 9.2.3.3 – Oikea tapa nostaa ilmanvaihtokoneen kammio ilman alustaa trukilla

9.3. Varastointi
Koneet on pakattu tehtaalla tavallisen kuljetuksen tarpeita vastaavasti. Koneita
purettaessa ja varastoitaessa käytä soveltuvia nostolaitteita vahinkojen ja vammojen
välttämiseksi. Älä nosta koneita virtakaapeleista, liitäntälaatikoista, ilmanotosta tai
poistolaipasta. Vältä iskuja ja ylikuormituksia. Ennen asennusta kone tulee varastoida kuivassa
huoneessa, jonka suhteellinen ilmankosteus ei ylitä 70 % (lämpötilassa +20°C) ja jonka
lämpötila on välillä +5°C - +30°C. Varastointipaikan tulee olla suojattu lialta ja vedeltä. Paikan
päällä varastoitaessa jokaisen oven, luukun ja muun aukon tulee olla suljettu. Vältä pitkäaikaista
varastointia (emme suosittele yli vuoden pituisia ajanjaksoja).
Huom:
Suojakelmu on tarkoitettu tuotteen suojaamiseen kuljetuksen aikana. Suosittelemme, että
suojakelmu poistetaan kuljetuksen jälkeen, tai tuotteessa voi näkyä jälkiä hapettumisesta.
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9.4. Asennus
9.4.1. Merkinnät
Jokaisessa ilmanvaihtokoneen kammiossa on merkintä, jossa on ilmanvaihtokoneen nimi,
valmistuspäivämäärä, sarjanumero, tuotenumero ja kammionumero. Noudata näitä tietoja ja liitä
koneen kammiot oikeassa järjestyksessä.

Ilmanvaihtokoneen
kammion numero (X Y:stä)
Valmistuspäivämäärä
Viivakoodi
Sarjanumero
Ilmanvaihtokoneen nimi

9.4.2. Kätisyys
1. Huoltopuoli tunnistetaan katsomalla alas ilmanvaihtokoneen yläpuolelta pääilmavirran
suunnan mukaisesti (Kuva 9.4.2.1). Pääilmanvirran suunta on tuloilmakoneissa ja
lämmöntalteenotollisissa ilmanvaihtokoneissa tuloilman virtauksen suunta ja pääilmanvirta
poistoilmakoneissa on poistoilma. Ilmanvaihtokoneissa, joissa on nestekiertoinen
lämmöntalteenotto, huoltopuoli määritellään erikseen tulo- ja poistoilmakoneille ylläesitetyllä
tavalla.
2. Lämmönsiirtimien kytkentäpuoli voi olla erilainen kuin ilmanvaihtokoneen huoltopuoli
(pyydettäessä).
3. Suosittelemme jättämään koneen eteen tilaa huoltotoimenpiteitä varten. Jätä vähintään
yhden koneen leveyden verran tilaa, jotta lämmöniirtimien vaihto jälkikäteenkin on
mahdollista.
4. Suosittelemme myös jättämään vähintään 0,5 tilaa koneen takaosaan asennustöitä varten.
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Kuva 9.4.2.1 – Koneen kätisyys
1 – Pääilmavirran suunta, 2 – Huoltopuoli vasenkätinen, 3 – Ilmanvaihtokone päältä, 4 –
Huoltopuoli oikeakätinen, 5 – Pääilmavirran suunta

9.4.3. Kokoaminen
1. Ilmanvaihtokone, jonka palkkialusta on kiinni kammioissa (vakiomalli):
1.1. Ilmanvaihtokoneen lohkojärjestyksen mukaisesti ensimmäisen kerroksen kammio
tasetetaan halutulle paikalle niin, että niiden väliin jää 50 cm.
1.2. Levitä tiivistysnauha kahden kammion välille (aseta se ainoastaan yhteen kammioon,
katso kohta 9.4.4). Tiivistysnauha toimitetaan koneen mukana.
1.3. Nosta kammiot ylös ja ruuvaa konejalat paikoilleen. Korko ja tasainen konepeti tulee
tehdä koneille, joiden mukana ei ole konejalkoja. Tarkista kammiot vesivaakaa käyttäen.
Säädä jalkoja tarpeen mukaan.
1.4. Vedä kammiot yhteen ja pulttaa ne kiinni käyttäen sisäisiä tai ulkoisia liitoksia.
Valintaohjelmisto käyttää oletusarvoisesti ulkoisia liitoksia. Jos ilmanvaihtokone sijoitetaan
liian lähelle seinää ja sitä ei voida kiinnittää ulkoisilla liitännöillä, käytä sisäisiä liitäntöjä.
Huomioi, että jotkin kammio voi olla vaikea liittää yhteen sisäisillä liitännöillä ja toisenlaiset
kiinnittimet (ei toimituksessa) saattavat olla tarpeen pysyvän liitännän tekemisessä. Jos
käytössä on sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä, kaapeliliitännät kammioiden välillä tulee
tehdä ennen kammioden yhteen liittämistä.
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1.5. Pulttaa palkkialustat yhteen.
1.6. Nosta toisen kerroksen kammio ensimmäisen kerroksen kammioden päälle. Levitä
tiivistysnauha kahden kammion välille (aseta se ainoastaan yhteen kammioon, katso kohta
9.4.4). Vedä kammiot yhteen ja ruuvaa ne kiinni.
2. Sellaiset ilmanvaihtokoneet, jotka on tilattu niin, että palkkialustaa ei ole kiinnitetty
kammioihin / alustoja ei ole kiinnitetty kammioihin painorajoitusten takia:
2.1. Ilmanvaihtokoneen lohkojärjestyksen mukaisesti alustat tulee asettaa haluttuun
paikkaan. Alustojen määrä riippuu ilmanvaihtokoneiden kammioista.
2.2. Ruuvaa konejalat paikoilleen. Korko ja tasainen konepeti tulee tehdä koneille, joiden
mukana ei ole konejalkoja. Tarkista kammiot vesivaakaa käyttäen. Säädä jalkoja tarpeen
mukaan.
2.3. Pulttaa palkkialustat yhteen.
2.4. Levitä tiivistysnauha kahden kammion välille (aseta se ainoastaan yhteen kammioon,
katso kohta 9.4.4). Tiivistysnauha toimitetaan koneen mukana.
2.5. Nosta alimmaiseksi asennettavat kammiot palkkialustoille. Vedä kammiot yhteen ja
pulttaa ne kiinni käyttäen sisäisiä tai ulkoisia liitoksia. Valintaohjelmisto käyttää
oletusarvoisesti ulkoisia liitoksia. Jos ilmanvaihtokone sijoitetaan liian lähelle seinää ja sitä
ei voida kiinnittää ulkoisilla liitännöillä, käytä sisäisiä liitäntöjä. Huomioi, että jotkin kammio
voi olla vaikea liittää yhteen sisäisillä liitännöillä ja toisenlaiset kiinnittimet (ei
toimituksessa) saattavat olla tarpeen pysyvän liitännän tekemisessä. Jos käytössä on
sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä, kaapeliliitännät kammioiden välillä tulee tehdä ennen
kammioden yhteen liittämistä.
2.6. Ruuvaa palkkialustat kammioihin.
2.7. Nosta toisen kerroksen kammio ensimmäisen kerroksen kammidjen päälle. Levitä
tiivistysnauha kahden kammion välille (aseta se ainoastaan yhteen kammioon, katso kohta
9.4.4). Vedä kammiot yhteen ja ruuvaa ne kiinni.
3.

Ilmanvaihtokoneet, jotka on tilattu ilman palkkialustaa:
3.1. Ilmanvaihtokoneen lohkojärjestyksen mukaisesti ensimmäisen kerroksen kammio
tasetetaan halutulle paikalle niin, että niiden väliin jää 50 cm.
3.2. Levitä tiivistysnauha kahden kammion välille (aseta se ainoastaan yhteen kammioon,
katso kohta 9.4.4). Tiivistysnauha toimitetaan koneen mukana.
3.3. Vedä kammiot yhteen ja pulttaa ne kiinni käyttäen sisäisiä tai ulkoisia liitoksia.
Valintaohjelmisto käyttää oletusarvoisesti ulkoisia liitoksia. Jos ilmanvaihtokone sijoitetaan
liian lähelle seinää ja sitä ei voida kiinnittää ulkoisilla liitännöillä, käytä sisäisiä liitäntöjä.
Huomioi, että jotkin kammio voi olla vaikea liittää yhteen sisäisillä liitännöillä ja toisenlaiset
kiinnittimet (ei toimituksessa) saattavat olla tarpeen pysyvän liitännän tekemisessä. Jos
käytössä on sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä, kaapeliliitännät kammioiden välillä tulee
tehdä ennen kammioden yhteen liittämistä.
3.4. Nosta toisen kerroksen kammio ensimmäisen kerroksen kammioiden päälle. Levitä
tiivistysnauha kahden kammion välille (aseta se ainoastaan yhteen kammioon, katso kohta
9.4.4). Vedä kammiot yhteen ja pulttaa ne kiinni.
3.5. Korko ja tasainen konepeti tulee tehdä koneille, joiden mukana ei ole konejalkoja.
Tärkeää:
1. Ennen hygieeniamallisten koneiden suodattimien asentamista suorita koneen viimeinen
desinfiointi, kun kammiot ja muut asennustyöt (esim. sähkö, automatiikka jne.) on koottu yhteen.
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2. Tarkista ilmanvaihtokone vesivaakaa käyttäen, kun kammio on kiinnitetty yhteen.
Ilmanvaihtokone tulee asentaa vaakatasoon, sillä muuten lämmönsiirtimientyhjennys ja ilmaus
on mahdotonta suorittaa ja mahdollinen kondenssivesi jää altaaseensa.

Kuva 9.4.3.1 – Kokoaminen
1 – Konejalka, 2 – ulkoinen liitäntä, 3 – sisäinen liitäntä, x - alumiiniprofiilit, leveys: x=70mm
kuorelle SW50 ja x=55,7mm kuorelle SW50+.
Korko:
Koneen asennus tulee suorittaa siten, että pullovesilukot on mahdollista asentaa ja
kondenssiviemäröinnissä on jatkuva kaato kohti viemäriä..

9.4.4. Tiivistenauhojen käyttö AmberAir-koneiden yhteydessä
Ennen kammiojen pulttmista toisiinsa levitä tiivistenauha kammioden väliin, kuten esitetty
kohdissa Kuva 9.4.4.1 ja Kuva 9.4.4.2. Kiinnitä tiivistysnauha vain yhteen kammioon. Kiinnitä
tiivistysnauha
ainoastaan
kaksikerroksiseen
kammioon
(jakamaton
pyörivä
lämmönsiirrinkammio, levylämmönsiirrinkammio, jakamaton palautusilmakammio jne.), kun liität
kaksikerroksista yksinkerroksiseen kammioon.
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Kuva 9.4.4.1 – Tiivistenauha kaksikerroksisessa kammiossa.

Kuva 9.4.4.2 – Tiivistenauha yksikerroksisessa kammiossa.
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9.4.5. Ripustuskannakkeet
Ripustuskanakkeita käytetään ilmanvaihtokoneen ripustamiseen katosta. Saatavana
valinnaisena ainoastaan kokoluokan 4-KR koneessa.

Kuva 9.4.5.1 – Ilmanvaihtokone ripustuskannakkeilla

9.4.6. Viimeinen desinfiointi
Viimeistä desinfiointia suositellaan kaikkien kammioden kohdalla kammioden
asentamisen ja yhteen liittämisen jälkeen.
Tason 2 hygieeniamallin koneissa viimeinen desinfiointi on pakollista kammioiden
asentamisen ja yhteen liittämisen jälkeen, mutta ennen suodattimien asentamista.

9.5.

Käsikahvat ja saranat

9.5.1. AmberAir SW50+ käsikahvat ja saranat
Kuvaus:
AmberAir SW50+ -ilmanvaihtokoneiden huolto-ovet on varustettu kasikahvoilla, jossa on
ylipainesuojaus. Katso kohdasta Kuva 9.5.1.1 a) joka näyttää kahvan suljetussa asennossa.
Huoltopaneelin lukitusmekanismi on koneen ulkopuolella.
Oven avaaminen (Kuva 9.5.1.1):
1. Siinä tapauksessa, että ovi on varustettu lukittavalla kädensijalla - avaa lukko toimitetulla
avaimella ennen kääntämistä.
2. Käännä kahvaa 2 suuntaan (Kuva 9.5.1.1 b).
3. Käännä kahvaa suuntaan 3 (5 mm).
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4.
5.
6.
7.

Käännä käden sijaa 4 suuntaan (Kuva 9.5.1.1 b).
Toista vaiheet 1-4 muiden kahvojen kohdalla, jos tarpeen.
Vedä kahvaa suuntaan 5 pääsyoven avataksesi (Kuva 9.5.1.1 d).
Sulje ovi päinvastaisessa järjestyksessä.

a)

b)

c)

d)

Kuva 9.5.1.1 – AmberAir SW50+ -huolto-oven avaaminen
Tärkeää:
Koneen asennuksen jälkeen kaikki huolto-ovet täytyy tarkistaa vapaan liikkeen
varmistamiseksi ja asemoida uudelleen, jos tarpeen. Pultin vääntömomentti: 3 Nm.
Käsikahvan säätäminen (Kuva 9.5.1.2):
1. Avaa kolme ruuvia 1 (Kuva 9.5.1.2 a).
2. Liikuta käsikahvaa sivuttain vaakatasossa.
3. Tiukenna ruuvit 1.
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4.
5.
6.
7.

Avaa kaksi ruuvia 2 (Kuva 9.5.1.2 b).
Liikuta lukitusmekanismia ylös tai alas pystysuoraa asemointia varten.
Tiukenna ruuvit 2.
Käännä ruuvia 3 säätääksesi lukitusmekanismia.

a)

b)

Kuva 9.5.1.2 – AmberAir SW50+ -kahvan säätäminen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Saranan säätäminen (Kuva 9.5.1.3):
Poista saranan peite 1 (Kuva 9.5.1.3 a).
Löysää kaksi ruuvia 2, joilla liikkuva elementti on kiinnitetty (Kuva 9.5.1.3 b).
Käännä ruuvia 3 oven säätämiseen vaakatasossa.
Käännä ruuvia 4 säätääksesi tiivisteen asentoa (Kuva 9.5.1.3 c).
Löysää kaksi ruuvia 5, joilla liikkuva elementti on kiinnitetty.
Asenna saranan peite 1
Löysää itsekiristyvät ruuvit 5 (Kuva 9.5.1.3 d).
Liikuta saranaa 7 ylös tai alas oven pystysuoraa asemointia varten.
Tiukenna itsekiristyvät ruuvit 5.
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a)

b)

c)

d)

Kuva 9.5.1.3 – AmberAir SW50+ -saranan säätäminen

9.5.2. AmberAir SW50 käsikahvat ja saranat
Kuvaus:
AmberAir SW50 -ilmanvaihtokoneiden huolto-ovet on varustettu kahvalla (Kuva 9.5.2.1).
Huolto-oven lukitusmekanismi sijaitsee koneen sisäpuolella (Kuva 9.5.2.2).
Oven avaaminen (Kuva 9.5.2.1):
1. Siinä tapauksessa, että ovi on varustettu lukittavalla käsikahvalla - avaa lukko toimitetulla
avaimella ennen kääntämistä.
2. Käännä kahvaa alas (Kuva 9.5.2.1 b).
3. Toista vaiheet 1-2 muiden khvoojen kohdalla, jos tarpeen.
4. Vedä kahvaa avataksesi oven.
5. Sulje ovi päinvastaisessa järjestyksessä.
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a)

b)

Kuva 9.5.2.1 – AmberAir SW50 –huolto-oven kahva
a – kahvaa suljetussa asennossa, b – kahva avatussa asennossa

a)

b)

Kuva 9.5.2.2 – AmberAir SW50 –huolto-oven lukitusmekanismi
a – lukitusmekanismi suljetussa asennossa, b – lukitusmekanismi aukinaisessa asennossa.
Tärkeää:
Koneen täyden asennuksen jälkeen kaikki huolto-ovet täytyy tarkistaa vapaan liikkeen
varmistamiseksi ja asemoida, jos tarpeen. Pultin vääntömomentti: 3 Nm.

1.
2.
3.
4.
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Saranan säätäminen (Kuva 9.5.2.3):
Löysää ruuvit 1 (Kuva 9.5.2.3 a).
Liikuta kädensijaa sivuttain vaakatasossa.
Tiukenna ruuvit 1.
Avaa kaksi ruuvia 2 (Kuva 9.5.2.3 b).
IOM v2017.1

5. Liikuta ovia ylös tai alas pystysuoraa asemointia varten.
6. Tiukenna ruuvit 2.

a)

b)

Kuva 9.5.2.3 – AmberAir SW50 -saranan säätäminen

9.6. Sammuttaminen ja käytöstä poisto
Sammuttaminen:
Jos järjestelmä aiotaan ottaa pois käytöstä pidemmäksi aikaa, yksittäisiä kammiota
koskevia ohjeita tulee noudattaa. Lisäksi yksittäisten osien valmistajien tietoja tulee noudattaa.
Jäätymisen riski talvella tulee huomioida.
Purkaminen:
Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat purkaa ja hävittää koneen, kun se on
vanhentunut. Noudata kuhunkin osaan liittyviä turvallisuusmääräyksiä sekä osan valmistajan
ohjeita henkilö- tai omaisuusvaurioiden välttämiseksi.
Irrota kaikki virtaliitännät, kun suoritat koneen käytöstäpoisto- ja purkutöitä. Varmista, että
konetta ei ole mahdollista käynnistää vahingossa ja että sähköliitännät on irrotettu. Maadoita ja
oikosulje ne sekä peitä tai eristä muuten kaikki läheiset, virralliset osat. Turvallisuusohjeiden
noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Hävittäminen:
Kaikki osat (esim. aktiivihiilisuodattimet) ja käyttömateriaalit (esim. lämmönsiirtimet,
jäähdytysaineet, akut) tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti jätteiden käsittelyyn
erikoistuneen, valtuutetun alihankkijan toimesta. Kaikki metalli- ja muoviosat tulee erotella ja
toimittaa kierrätettäväksi.

9.7. Paloturvallisuus ja tulipalotilanne
Paloturvallisuus
Tulipalon mahdollinen leviäminen ilmanvaihtokoneiden ja huoneiden välillä kanavien
kautta tulee estää järjestelmän asentajan toimesta soveltuvien turvalaitteiden (esim. palo- ja
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savurajoittimien) avulla. Järjestelmään tulee asentaa mahdollisesti vaadittu alavirtaan asennettu
ritilä (metalliverkko, jonka leveys on 20x20 mm) tai soveltuva alavirran ilmanvaihto-osa, joka on
valmistettu palamattomasta materiaalista standardi EN 1886:2008 mukaisesti, estämään
palavien osien kulkeutuminen suodattimista, pisaranerottimista tai ilmankostuttimista
ilmakanavaan.
Noudata kansallisten rakentamismääräysten vaatimuksia.
Palon sammuttaminen:
Tulipalon sattuessa noudata kansallisten palomääräysten vaatimuksia. Palon sattuessa
katkaise välittömästi virta koneesta ja sulje kaikki sulkupellit, jotta tulipalon hapen saanti estyy.
Palontorjuntaa ja ensiapua tulee ohjata, ja palokunnalle ilmoittaa asiasta välittömästi. Aseta
ihmisten turvallisuus etusijalle omaisuuden suojelemisen sijaan.
Myrkylliset ainepäästöt palotilanteessa:
Tulipalon aikana ympäristöön vapautuu myrkyllisiä aineita ja kaasuja palavista osista ja
materiaaleista. Myrkyllisten kaasujen hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia tai
jopa kuoleman. Käytä raskaita hengityssuojaimia. Painesäiliöiden tai putkistojen halkeaminen
voi aiheuttaa vakavia vammoja terveydelle ja omaisuudelle tulipalon aikana. Pysy poissa vaaraalueelta.
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10.

Takuu

1. Kaikki tehtaassamme valmistetut laitteet tarkistetaan käyttöolosuhteissa ja testataan ennen
toimitusta. Laitteisto toimitetaan hyvässä käyttökunnossa suoraan asiakkaalle. Koneella on
kahden vuoden takuu alkaen laskun päiväyksestä.
2. Jos laitteiston on todettu vahingoittuneen kuljetuksessa, reklamaatio tulee kohdistaa
kuljetusyhtiölle, sillä emme ota mitään vastuuta tällaisista vahingoista.
3. Tämä takuu ei koske:
3.1. tilannetta, jossa koneen kuljetus-, varastointi-, asennus- tai ylläpito-ohjeita ei ole
noudatettu.
3.2. tilannetta, jossa laitteisto on ylläpidetty väärin tai vaillinaisesti tai asennettu väärin.
3.3. tilannetta, jossa laitteisto on päivitetty meidän tietämättämme ja ilman lupaamme tai
kun sille on tehty korjaustoimia kouluttamattoman henkilön toimesta.
3.4. tilannetta, jossa konetta on käytetty muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
4. Tämä takuu ei koske seuraavia vikatilanteita:
4.1. mekaaniset vahingot.
4.2. vahingot, jotka aiheutuvat vieraiden esineiden, materiaalien tai nesteiden
pääsemisestä laitteen sisään.
4.3. luonnonmullistusten tai sattumusten (sähköverkon jännitemuutokset, salama jne.)
aiheuttamat vahingot.
5. Yritys ei ota mitään vastuuta tuotteilleen suoraan tai epäsuorasti aiheutuneista vahingoista,
jotka johtuvat asennus- ja kiinnitysohjeiden noudattamatta jättämisestä, käyttäjien tahallisista tai
varomattomista toimista tai kolmansien osapuolien toimista.
Nämä olosuhteet voidaan selvästi havaita, kun laite palautetaan tehtaallemme
tarkastettavaksi.
Jos havaitaan, että laite on viallinen tai että se on rikkoutunut, tulee siitä ilmoittaa
valmistajalle viiden työpäivän sisällä ja toimittaa laite valmistajalle. Emme vastaa
toimituskustannuksista.
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11.

Käytön ja ylläpidon tarkistuslista

Tarkista, puhdista ja korjaa (jos tarpeen) kaikki ilmanvaihtokoneiden osat. Kunnollinen
ylläpito varmistaa koneen pitkän käyttöiän. Kirjaa kaikki ylläpitotoimet ja säilytä
ylläpitopäiväkirjaa hyvin tiedossa olevassa paikassa.
Jokaisen osan tarkat ylläpito-ohjeet on annettu luvussa 6. Ylläpidon aikavälit on annettu
seuraavassa taulukossa
Taulukko 11.1. Osien ylläpidon aikavälit
Osa
Mahdollinen toiminto,
Aikaväli
jos tarpeen
Koneen kotelo
Tarkista sisäpuoli saastumisen, vaurioiden
ja korroosion varalta

puhdista ja korjaa

Tarkista ulkopuoli saastumisen, vaurioiden
ja korroosion varalta

12 kuukauden välein
12 kuukauden välein

Puhallin
Tarkista saastumisen,
korroosion varalta

vaurioiden

ja

puhdista ja korjaa

6 kuukauden välein

Puhallin / moottorin laakerit

tarkista ja korjaa

1 kuukauden välein

Hihnan kireys ja asento (vain hihnavetoiset
puhaltimet)

tarkista ja korjaa

1 kuukauden välein

puhdista ja korjaa tai
vaihda

1 kuukauden välein

Joustava liitäntä

Suodattimet
Tarkista suodattimien likaantuminen ja
vaurioiden (vuodot) sekä hajujen varalta

vaihda suodattimet
tarpeen mukaan

3 kuukauden välein

Tarkista paine-ero

vaihda suodatinosa

6 kuukauden välein

Enimmäisaikaväli
siihen,
kunnes
ensimmäinen suodatinosa tulee vaihtaa

12 kuukauden välein

Enimmäisaikaväli siihen, kunnes toinen
suodatinosa tulee vaihtaa

24 kuukauden välein

Lämmönsiirtimet
Levy- ja vastavirtalämmönsiirtimiemien
silmämääräinen tarkastus likaantumisen,
vaurioiden ja korroosion varalta

puhdista, korjaa

6 kuukauden välein

Pyörivien
lämmönsiirtimien
silmämääräinen tarkastus likaantumisen,
vaurioiden, korroosion ja asennon varalta

säädä tiivisteet,
puhdista,
korjaa

6 kuukauden välein

Lämmitys:
tarkista
likaantumisen,
vaurioiden, korroosion ja tiiveyden varalta

puhdista ja korjaa tai
vaihda

6 kuukauden välein

Jäähdytys:
Tarkista
putkiniput, puhdista ja korjaa tai
pisaranerottimet ja vesiallas likaantumisen,
vaihda
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Taulukko 11.1. Osien ylläpidon aikavälit
Mahdollinen toiminto,
Aikaväli
jos tarpeen

Osa
korroosion, vaurioiden ja löysyyden varalta
Tarkista
kondenssiveden
poistuminen ja vesilukko

esteetön

3 kuukauden välein

Sähkölämmitin
Tarkista likaantumiisen,
korroosion varalta

vaurioiden

ja

puhdista ja korjaa

6 kuukauden välein

Äänenvaimentimet
Tarkista äänenvaimentimet likaantumisen,
vaurioiden ja korroosion varalta

puhdista tai vaihda

3 kuukauden välein

Sulkupellit
Tarkista likaantumisen, vaurioiden ja
korroosion varalta. Varmistu sukeutumisen
tiiveydestä

puhdista ja korjaa

6 kuukauden välein

Kierrätysvedellä toimivat ilmankostuttimet
Tarkista
likaantumisen,
vaurioiden,
mikrobikasvuston ja korroosion varalta
Tarkista sammutusohjaus
Tarkista
kiertovesipumppu
ottolinjan
likaantuminen, tarkista suodattimien tila ja
toiminta
Tyhjennä
ja
kokonaisuudessaan

kuivaa

puhdista ja korjaa

1 kuukauden välein
kosteusaikoina

säädä

12 kuukauden välein

puhdista pumpun piiri

3 kuukauden välein

kostutin

Tarkista viemäröinti ja vesilukko

käyttökeskeytysten
aikana
(> 48 h)
puhdista ja korjaa

3 kuukauden välein

Ilman kierrätysvettä toimivat ilmankostuttimet
Tarkista
likaantumisen,
vaurioiden,
mikrobikasvuston ja korroosion varalta

puhdista ja korjaa

3 kuukauden välein

Tarkista
kostuttimen
kondenssivaurioiden varalta

puhdista ja korjaa
höyrykostutin

1 kuukauden välein

puhdista

6 kuukauden välein

Tarkista suuttimet likaantumisen varalta

puhdista tai vaihda
suuttimet

1 kuukauden välein

Tarkista viemäröinti ja vesilukko

puhdista ja korjaa

3 kuukauden välein

Tarkista
höyryn
likaantumisen varalta

säiliö

jakelujärjestelmä

Ulkosäleikkö ja huuva
Tarkista likaantumisen,
korroosion varalta
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vaurioiden

ja

puhdista ja korjaa

6 kuukauden välein
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