
MADE IN
GERMANYMade in Germany - A0176  

fin

Käyttö & huolto
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

ILMASTOINTI 
KONEET

WK-com sarja



2



3

Ilmastointikoneet WK-com sarja
Sertifikaatit

Laadunvarmistus

VaatimustenmukaisuusvakuutusLiittämisvakuutus



4
Printed in Germany

4

Ilmastointikoneet WK-com sarja
Sisällysluettelo

Sisältö
1. Ohjeita ja määräyksiä käyttäjälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Määräystenmukainen käyttö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4. Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
04.01 Käyttöalue ................................................................................................................................. 8
04.02 Varusteet .................................................................................................................................. 8
04.03 Suojatoimenpiteet ...................................................................................................................... 9
04.04  Melutaso ................................................................................................................................... 9
04.05  Materiaalien sietokyky puhdistus- ja desinfiointiaineille ................................................................ 9
04.06  Ukkossuojaus ............................................................................................................................ 9

5. Varastointi, kuljetus ja asennus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
05.01  Tuotteiden vastaanotto, kuljetusvauriot ..................................................................................... 10
05.02  Kuljetuspakkaukset .................................................................................................................. 10
05.03  Varastointi ja toimintakunnon ylläpito ....................................................................................... 10
05.04  Ilmastointikoneiden ja laiteryhmien siirrot työmaaympäristössä ................................................... 11
05.05  Perustus .................................................................................................................................. 13
05.06  Runkoäänien vaimennus ........................................................................................................... 13
05.07  Tilantarve käyttöä ja huoltoa varten .......................................................................................... 13
05.08  Laitejärjestys ........................................................................................................................... 13
05.09  Laiteyksiköiden asennus sisä- ja ulkolaitteisiin  .......................................................................... 14
05.10  Kuljetusvarmistukset ................................................................................................................ 20
05.11  Potentiaalintasaus ................................................................................................................... 20
05.12  Ilmaliitännät, säätöpellit ........................................................................................................... 20
05.13  Väliainepuolen liitännät (PWW, PKW, kylmäaine, höyry) .............................................................. 21
05.14  Poistovesipuolen liitännät (kondenssivesi-, tyhjennys-, ylivirtausjohdot, vesilukko) ........................ 22
05.15  Jäätymisenesto ........................................................................................................................ 22
05.16  Ilmansuodatin ......................................................................................................................... 23
05.17  Puhaltimet .............................................................................................................................. 23
05.18 Polttoainepuolen liitännät - WK-com-WLE-K (öljy, kaasu) ............................................................ 23
05.19  Sähköliitäntä ........................................................................................................................... 25
05.20  Kylmätekniikka ........................................................................................................................ 28
05.21  MSR-tekniikka ......................................................................................................................... 28
05.22  Ilmastointikoneet, säänkestävä WK-com-W ................................................................................ 28
05.23  ATEX-suojaus .......................................................................................................................... 33

6. Käyttöönotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
06.01  Ensimmäinen koekäyttö............................................................................................................ 34
06.02  Puhallinosa ............................................................................................................................. 36
06.03  Pyörivä lämmönsiirrin ............................................................................................................... 38
06.04  Ilmapesuri ............................................................................................................................... 39
06.05  Höyrykostutin .......................................................................................................................... 40
06.06  Kylmätekniikka ........................................................................................................................ 40
06.07  MSR-tekniikka ......................................................................................................................... 41
06.08  ATEX-suojaus .......................................................................................................................... 41



5
Printed in Germany

5

Ilmastointikoneet WK-com sarja
Sisällysluettelo

7. Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
07.01  Takuu ...................................................................................................................................... 41
07.02  Järjestelmäosien huoltovälit...................................................................................................... 42
07.03 Sähköliitännät ......................................................................................................................... 44
07.04  Moottori ................................................................................................................................. 44
07.05  Puhallin .................................................................................................................................. 44
07.06  Lämmönsiirrin .......................................................................................................................... 44
07.07  Pisaranerotin ........................................................................................................................... 45
07.08  Äänenvaimennin ...................................................................................................................... 45
07.09  Lämmöntalteenotto – Alu-levylämmönsiirrin ............................................................................... 45
07.10  Lämmöntalteenotto – Pyörivä lämmönsiirrin .............................................................................. 46
07.11  Ilmankostutin/Ilmapesuri .......................................................................................................... 46
07.12  Suodatin ................................................................................................................................. 47
07.13  Säätöpellit ............................................................................................................................... 47
07.14  Hygienialaitteet  ...................................................................................................................... 47
07.15  Kylmätekniikka ........................................................................................................................ 48
07.16  Mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikka (MSR-tekniikka) ................................................................... 48
07.17 Muut käyttö- ja huolto-oppaat.................................................................................................. 48

8. Häiriöt ja vianpoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
08.01  Häiriönpoisto ........................................................................................................................... 49
08.02  Puhallinosa ............................................................................................................................. 50
08.03  Lämmitin-/jäähdytinosa ............................................................................................................ 51

9. Käytöstäpoisto, purkaminen ja hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
09.01  Käytöstä poisto ........................................................................................................................ 52
09.02  Purkaminen ja hävittäminen ..................................................................................................... 53

10. Hätätilanteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10.01  Palontorjunta ........................................................................................................................... 54
10.02  Haitta-ainesisältö ..................................................................................................................... 54

11. Suodatintarkastuslista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



66

01 / 02
Ilmastointikoneet WK-com sarja
Määräystenmukainen käyttö

1. Ohjeita ja määräyksiä käyttäjälle
Tästä käyttöoppaasta
Lue tämä käyttö- ja huolto-opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa käytön asianmukaisuuden 
varmistamiseksi. Huomaa, että tämä käyttö- ja huolto-opas on laitekohtainen eikä missään tapauksessa kata 
järjestelmää kokonaisuudessaan! Kaikki laitekohtaiset tiedot kuten tilausnumero, energiatiedot, paino, mitat jne. on 
annettu joko laiteosan tyyppikilvessä tai teknisessä tilausvahvistuksessa. Tämän käyttö- ja huolto-oppaan tehtävänä 
on varmistaa, että työskentely ko. laitteen parissa tapahtuu turvallisesti. Opas sisältää vaadittavat turvallisuusohjeet 
sekä laitteiston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarvittavat tiedot. Käyttö- ja huolto-opas on säilytettävä 
laitteiston lähiympäristössä. Oppaan on aina oltava laitteiston parissa työskentelevien henkilöiden saatavilla. 
Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä mahdollisia myöhempiä tiedonhakutarpeita varten ja sen on aina oltava 
käyttöhenkilöiden ja loppuasiakkaan edustajien saatavilla.

Toiminnanharjoittajan huolellisuusvelvoite

• Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että laitteistojen ja käyttöaineiden käyttö ja kunnossapito tapahtuu 
asianmukaisten lakien ja määräysten mukaisesti.

• Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että laite on aina asianmukaisessa käyttökunnossa.
• Laitteen käytön on aina oltava määräystenmukaista (”käyttöalue”).
• Turvalaitteiden toimivuus on tarkastettava määrävälein.
• Käyttö- ja huolto-oppaan on aina oltava saatavilla laitteen käyttöympäristössä.
• Henkilöstön on saatava säännöllisesti asianmukaisiin työsuojelu- ja ympäristönsuojeluasioihin liittyvää 

koulutusta ja sen on tunnettava käyttö- ja huolto-ohjeet ja erityisesti niihin sisältyvät turvallisuusohjeet.
• Mitään laitteen ohje- ja varoitusmerkkejä ei saa poistaa, merkkien niiden on oltava luettavissa. 

2. Määräystenmukainen käyttö 
Keskusilmastointikone soveltuu seuraavien kohteiden ilmastointiin 

Keskusilmastointikoneen tehtävät

u	Tarjous-/tilausasiakirjoissa ja tyyppikilvessä on ilmoitettu laitteistokohtaiset käyttöparametrit, kuten 

Laitteistoa saa käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen.  

Kaikki poikkeamat tähän edellyttävät valmistajan etukäteissuostumusta tai -hyväksyntää.

Syttyvien kaasujen, höyryjen, sumujen tai pölyjen siirtoon suunnitellut ATEX-laitteet edellyttävät erityissuunnittelua. 
Kylmäjärjestelmien asentaminen ja käyttö ATEX-ympäristöissä on kielletty. Kaikki sähkötekniset tuotteet on 
suunniteltu ja testattu harmonisoitujen standardien mukaisesti -20 – +40 °C ympäristölämpötiloissa. Tämä 
lämpötila-alue ei saa ylittyä tai alittua käytön aikana.

Tavanomaisia ilmastointikoneita ei ilman teknisissä erittelyissämme ja itse laiteyksikössä ilmoitettua asianmukaista 
hyväksyntää saa käyttää ATEX-ympäristöissä.

ATEX-laitteita ei saa käyttää seuraavien kohteiden läheisyydessä:

• voimakkaat valonlähteet (esim. laserlähettimet)
• Ultraäänilähteet (esim. ultraäänitestauslaitteet)
• Suurtaajuuslähteet (esim. radiolähettimet)
• ionisoivat säteilylähteet (esim. röntgenputket)

• Toimistotilat
• Kokoontumistilat
• Oleskelutilat

• Teollisuus- ja tuotantotilat
• Sairaalatilat
• Puhdastilat

u	Ilman siirto, ominaisuudet:

• pölytön
• vapaa haitallisista aineista
• ei-aggressiivinen
• ei aiheuta korroosiota
• ei ole palava

u	Ilman käsittely seuraaviin tarkoituksiin:

• suodatus
• lämmitys
• jäähdytys
• kosteutus
•  kosteudenpoisto

• Keskilämpötilat (ilma, vesi, kylmäaine, höyry jne.)

• Ilmankosteus
• Räjähdysvaaralliset ympäristöt
• Käyttöjen maksimisuorituskykyrajat
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3. Turvallisuus
Asennus-, käyttöönotto-, huolto-, vianetsintä- tai käytöstäpoistotehtäviä suorittavan ammattihenkilöstön on 
ennen työskentelyn aloittamista perehdyttävä tämän käyttöoppaan sisältöön. Kaikkien tähän laiteyksikköön 
liittyviä toimenpiteitä suorittavien henkilöiden on hallittava käyttö- ja huolto-oppaan sisältö. Annettujen ohjeiden 
laiminlyönnin seurauksena voi olla henkilö- ja/tai laitevahinkoja sekä toimintahäiriöitä.

Ilmastointikone muodostaa vain ilmastointijärjestelmän yhden osan. Laiteyksikkö täyttää annettujen 
turvallisuusstandardien vaatimukset vasta laiteasennuksen sekä syöttöilmakanavien ja vesi-, sähkö- ja 
kondenssivesiliitäntöjen kytkemisen jälkeen. Laitteesta aiheutuvat turvallisuusriskit on arvioitava ja tarkastettava 
uudelleen laiteyksikön/kokonaislaitteiston asennuksen jälkeen. 

Huomio!
Ilmastointikoneisiin liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vasta, kun seuraavat asiat on varmistettu: 

Kun tarvittavat työt on suoritettu, järjestelmälle voidaan suorittaa käynnistys („6. Käyttöönotto“ sivulla 34)!

Huomio!
Sähkökomponentteihin liittyviä toimenpiteitä saavat suorittaa vain pätevät ammattihenkilöt. Voimassaolevia EVU- ja 
VDE-määräyksiä on noudatettava.

Ilmastointikoneisiin ilman valmistajan kirjallista lupaa tehdyt rakenteelliset muutokset tai lisäykset aiheuttavat 
valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja liittämisvakuutuksen raukeamisen!

Suodatuspölyaltistus voi aiheuttaa allergisia reaktioita iholle, silmiin tai hengityselimiin. Huoltotoimenpiteiden ja 
ilmansuodattimien vaihdon yhteydessä on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia (hengityssuojain, suojalasit, 
suojavaatetus). 

Huomio! Kylmätekniikka:

• Kaikkia voimassaolevia kansallisia tai kansainvälisiä standardeja on noudatettava. Kaikki järjestelmään 
kohdistuvat työt on annettava pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi.

• Suuret kylmäainepitoisuudet voivat aiheuttaa tukehtumista. Kylmäaine on hajutonta ja mautonta. 
• Lue käyttöturvallisuustiedotteet! 
• Kylmä- ja lämmitysaineiden parissa toimittaessa on noudatettava yleisiä turvallisuus- ja työhygieniamääräyksiä 

ja käytettävä standardin BGV D4 mukaisia henkilösuojaimia (suojalasit, -käsineet, turvajalkineet S1 jne.).
• Kylmäaine ja kompressoriöljy voivat vahingoittaa ihoa ja silmiä. Ihokosketuksia näiden aineiden kanssa on 

vältettävä. 
• Käytettyjen aineiden enimmäispitoisuus työympäristössä (ks. Turvallisuustiedotteet (EN 378)) ei saa ylittyä.
• Kompressorien, putkistojen ja lämmönsiirrinten kuumat pinnat aiheuttavat palovammavaaran.
• Järjestelmä on ennen siihen kohdistuvien toimenpiteiden aloittamista kytkettävä pois päältä ja kaikkien 

liikkuvien osien pysähtyminen on varmistettava.
• Jos kylmäainetta on päässyt ilmaan, tilaan (huone) saa mennä vain asianmukaisella paineilmahengityslaitteella 

varustettuna, mikäli ilman vaarattomuutta ei ole voitu osoittaa. 
• Altistus syttymislähteille on estettävä. Tupakointi kielletty.
• Vaara-ainesäiliöiden säilytyksen on tapahduttava hyvin tuuletetussa paikassa. 
• Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen.
• Älä hengitä kaasuja, höyryjä tai aerosoleja.
• Tulipalon seurauksena voi olla järjestelmän vaurioituminen.
• Suojattava lämpösäteilyltä.
• Varoitus! Paineenalainen laite.
• Kylmäjärjestelmän virheellinen käsittely tai väärinkäyttö voi aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja.
• Kylmäjärjestelmien asentaminen ja käyttö ATEX-ympäristöissä on kielletty.

• Laitteeseen liitetyt huoltokytkimet on liitetty 
ilmanvaihtojärjestelmän ohjauspiiriin.

• Virransyöttö on kokonaan katkaistu.
• Konekäyttöiset pyörivät osat on suojattu tahattoman 

päällekytkeytymisen varalta (huoltokytkin).

• Pyörivät osat ovat pysähtyneet.
• Laiteosien lämpötilat ovat laskeneet normaalin 

huonelämpötilan tasolle.
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Symbolit:
Tämä symboli viittaa yleisiin vaaroihin. Annettujen 
ohjeiden huomioimatta jättämisen seurauksena voi 
olla 

• Henkilövahinkoja, terveysriskejä tai hengenvaara.
• Laitevaurioriski.

Tämä symboli viittaa sähköosiin liittyviin riskeihin.

Tämä symboli viittaa räjähdysvaarallisiin ympäristöihin 
liittyviin riskeihin, jotka edellyttävät tehostettuja 
suojautumistoimenpiteitä.

Tämä symboli viittaa puristumisvaaraan liittyviin 
riskeihin.

Symboli löytyy käyttöohjeista kun, 
• kaatumisvaara.
• loukkaantumisvaara. 
• koneen vaurioitumisen mahdollisuu.

Vaara: biologisen vaaran symboli, sairaalahygienia 
DIN 1946-4, kaasunaamari, alue, sumu, biologinen 
vaara

Tämä symboli viittaa kuorman heilumiseen liittyviin 
riskeihin.

Varoitus - Haitallisia ja ärsyttäviä aineita

Tämä symboli viittaa ilmastointikoneen toiminnan 
kannalta tärkeisiin ohjeisiin tai tietolähteisiin.

Tämä symboli viittaa tietoihin ja käyttövihjeisiin.

Tämä symboli viittaa esim. staattisen sähkövarauksen 
aiheuttamaan syttymisvaaraan. Koko laiteyksikkö on 
staattisten sähkövarausten estämiseksi maadoitettava 
(potentiaalintasaus). 

Määräysmerkki: käytä maskia 

Määräysmerkki: käytä käsisuojaimia
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4. Yleistä

04.01 Käyttöalue
Toimitetun ilmastointikoneen käyttöalue on ilmoitettu tilausvahvistuksen teknisessä erittelyosassa.

• Pelkästään ilmanvaihtokone ei takaa täydellistä räjähdysherkkien tilojen vaatimusta. Samat suojausperiaatteet 
täytyy huomioida koko laitoksessa ja ympäristössä. 

• Kokonaisvastuu oikeasta asennuksesta, käytöstä ja huollosta on laitteen asentajakka tai loppuasiakkaalla.
• Atex luokiteltujen ilmanvaihtokoneiden tulee sisältää konekilpi Direktiivi 2014/34/EU. Konetta saa käyttää vain 

kyseisen projektiin luokitellulla tavalla, huomioiden valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet.

"Ex"-merkillä varustettuja laitteita (ATEX-laitteet) voidaan käyttää tyyppikilven laitetunnisteessa ja teknisen 
tietolehdessä ilmoitetussa ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti määritellyissä räjähdysalttiissa ympäristöissä. 
Käyttöaluerajoituksia on noudatettava! 

ATEX-laitteita ei saa käyttää seuraavien kohteiden läheisyydessä: 

• Suurtaajuuslähteet (esim. radiolähettimet) 
• Voimakkaat valonlähteet (esim. laserlähettimet) 
• Ionisoivat säteilylähteet (esim. röntgenputket) 
• Ultraäänilähteet (esim. ultraäänitestauslaitteet)

04.02 Varusteet
Valmistaja toimittaa ilmastointikoneita ulkoisten suunnittelijoiden koko ilmastointijärjestelmää koskevien tarjousten 
perustella. Kone-/laiteyksikkö muodostaa yleensä vain osan kokonaisilmastointijärjestelmää. Koska toimituksista 
huolehtivat vain alan erikoisyritykset, tiettyjen varusteiden, kuten:

• Toimilaitteiden
• Suodatinten paine-erokytkinten (tilavuusvirta)
• Huoltokytkinten
• Säätö-, ohjaus- ja tehoelektroniikkajärjestelmien

toimitus tapahtuu asiakasmääritysten perusteella. Teknisessä erittelyssä on mainittu asiakkaan vastuulla olevat 
varusteluosat. Turvatoimintoihin liittyvät varusteet on asennettava ennen ensimmäistä koekäyttöä.

04.03  Suojatoimenpiteet
Ilmastointikoneidemme varustukseen kuuluvat yleensä vaadittavat turvatekniset järjestelyt.

• Pääsy laiteosiin tarkastusovien tai -luukkujen kautta, avaus työkalulla 

Puhaltimen poistoaukko on toimitustilassa ulottuvilla, mutta ei enää kanavien liittämisen jälkeen.

04.04  Melutaso
Ilmastointilaitteemme suunnitellaan ja valmistetaan suunnitteluohjeistuksen mukaan. Teknisessä erittelyssä ja 
tyyppikilvissä ilmoitetut tekniset arvot saavutetaan, kun

• laitteisto on kokonaan asennettu
• erittelykriteerejä, esim. ulkoinen syöttöpaine, noudatetaan
• rakenneosien äänieristystoimenpiteet on suoritettu

04.05  Ukkossuojaus
VDE 0185 T1:n mukaan kattokeskusyksikköihin on asennettava asianmukainen ukkossuojaus.
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5. Varastointi, kuljetus ja asennus 

05.01  Tuotteiden vastaanotto, kuljetusvauriot
Kuorma on purettava kuljettajan läsnä ollessa. Samalla on tarkastettava lähetysluettelomme perusteella lähetyksen 
täydellisyys ja mahdolliset vauriot. 
Huolitsijan on vahvistettava mahdolliset kuljetusvauriot! (päivämäärä ja allekirjoitus) 
Kuljetusvakuutusehdoissa ei hyväksytä jälkikäteen esitettyjä vaatimuksia.

05.02  Kuljetuspakkaukset
Toimitettava laitteisto on pakattu pelkkään kuljetuspakkaukseen. Minimiperiaatteella suunnitellun pakkauksen 
tehtävänä on estää arvokkaiden osien vahingoittuminen kuljetuksen aikana. 
Pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettävissä.  
Hävittämiskustannuksista vastaa lähetyksen vastaanottaja (asiakas). 
Vaihtoehtoisesti pakkausmateriaalit voidaan myös palauttaa meille. Palautuskuljetuksen kustannuksista vastaa 
asiakas. Huomaa, että pakkausmateriaalien on oltava puhtaita ja ne on toimitettava eri jakeisiin eroteltuina.

05.03  Varastointi ja toimintakunnon ylläpito
Mahdolliset pakkauskalvot on poistettava osien ympäriltä heti toimituksen jälkeen. Kalvot edistävät kondenssiveden 
muodostumista ja siten korroosioilmiöitä, erityisesti kuumasinkityissä materiaaleissa.

Sendzimir-sinkittyjen komponenttien leikkausreunoihin voi muodostua korroosiota. Pelkästään leikkausreunassa 
esiintyvä punertava tai vaalea värimuutos ei ole merkki ongelmallisesta korroosiosta. Korroosiosuoja on edelleen 
toimiva, tuotelaatu ei ole heikentynyt eikä ko. värimuutos siten anna aihetta reklamointiin.

Laitekomponenttien varastointi on järjestettävä siten, että ne eivät altistu vaurioitumiselle, epäpuhtauksille, 
kondenssivedelle tai sää- yms. vaikutuksille. Mikäli käyttämättömyysjakso (esim. varastoinnin, seisokkien tai 
myöhästyneen käyttöönoton takia) kestää yli 3 kuukautta, hihnakäyttöisten osien käyttöhihnoja on löysättävä. 
Pyöriviä rakenneosia kuten puhaltimia, moottoreita, pumppuja, WRG-roottoreita, toimilaitteita ja säätöpeltejä on 
liikutettava ja pyöritettävä kerran kuukaudessa. Lisäksi on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

• Kalvot on irrotettava.
• Laitteiden säilytyksen on tapahduttava kuivassa ja pölyttömässä, sääoloilta suojatussa ympäristössä.
• Laiteaukot on suljettava siten, että pöly, epäpuhtaudet, tuhoeläimet yms. eivät pääse tunkeutumaan 

laitteistoihin.
• Kondenssiveden muodostuminen on estettävä.
• Osien ja komponenttien toimivuus on varmistettava.
• Komponenttivalmistajien antamia huolto- ja käyttöohjeita on noudatettava. 

Laitteisto on suojattava huolellisesti epäpuhtauksilta myös asennuksen aikana.

Eri laitekomponenttien suurin sallittu varastointi-/käyttämättömyysaika:  
Taajuusmuuttajat, EC-säätimet, integroiduilla säätimillä varustetut moottorit. 

Välipiirikondensaattorien uudistaminen

Suurin sallittu varastointi- tai seisonta-aika ilman verkkojännitettä riippuu erityisesti elektrolyyttikondensaattoreista, 
koska kondensaattorissa tapahtuu dielektristä hajoamista ja elektrolyytin haihtumista.

Kondensaattorien uudistaminen on suoritettava ennen täyden verkkojännitteen syöttämistä syöttöjännitteen 
puutteen keston mukaan.

Ajanjakso ilman 
verkkojännitettä

Toimenpiteet ennen käyttöönottoa

1 vuoden ajan ei

1-2 vuotta Laiteyksikkö kytketään ilman vapautusta 1 tunniksi virtaverkkoon

yli 2 vuotta Uudelleenmuokkaus (ilman vapautusta) säädettävän syöttöjännitteen avulla
1. 1 tunnin ajan 30 % verkkojännitteestä
2. 1 tunnin ajan 60 % verkkojännitteestä
3. 2 tunnin ajan 85 % verkkojännitteestä
4. 3 tunnin ajan 100 % verkkojännitteestä

Verkkojännite: laitekohtaiset tekniset tiedot, laaja jännitealue = verkkojännitte-erittelyn yläarvo.
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05.04  Ilmastointikoneiden ja laiteryhmien siirrot työmaaympäristössä
Huomio! 

Jos annettuja turvallisuusohjeita ei noudateta, 
seurauksena voi olla vakavia henkilö- ja/tai 
materiaalivahinkoja.

Siirto- ja nostolaitteita sekä kiinnittimiä koskevia 
turvamääräyksiä (BGV D6) on noudatettava.

Riippuvien kuormien alle meneminen on kielletty!

Laitteet, joista puuttuvat kuljetusjärjestelyt: Siirtojen 
tapahtuessa trukilla tai rullilla, kuljetuslava on 
jätettävä laiteyksikön alle. Trukilla tapahtuvien siirtojen 
yhteydessä on varmistettava, että haarukat ulottuvat 
laitekotelon koko leveydelle. Laiterungon on levättävä 
molemminpuolisesti haarukoilla.

Laiteosien siirrot on sallittu vain asennusasennossa. 
Laiteosia ei saa kaataa tai kääntää pitkittäisakselin 
suuntaisesti. Seurauksena voi olla rakenneosissa (esim. 
puhaltimen tärinänvaimentimen juuttuminen) ilmeneviä 
vaurioita.

 
05.04.01 Kulmatukien kiinnittäminen
Nostoköysien kiinnittämiseksi laitteeseen saa käyttää 
vain tehtaan määräämiä tai mukana toimitettuja 
kulmatukia.

Huomio! Kulmatukia saa käyttää 
vain yhtä laiteasennusta varten!

Kiinnitystukia ei saa käyttää useille laitteille, 
koska mahdolliset hiushalkeamat voivat vaarantaa 
turvallisuuden.

Kulmatukien kiinnitykseen saa käyttää vain vakiomallisia 
DIN 933 M16 x 55 mm 8,8 kuusiokantaruuveja 
tai säänkestäviä DIN 933 M16 x 105 mm 8,8 
kuusiokantaruuveja ja 6,0 mm paksuja aluslaattoja, 
ruuvin vähimmäissyvyyden on kulmatukien turvallisen 
kuormitettavuuden varmistamiseksi. oltava 35 mm.

Kulmaliitinosan kierteen on oltava puhdas ja 
vahingoittumaton.

Säänkestävissä laiteyksiköissä on käytettävä tehtaan määräämiä tai toimittamia välikappaleita.

Tukilevyt on kiinnitettävä keskelle (katso kuva) ja kiristettävä käsin.

• Kulmatukia, joista puuttuvat merkinnät, ei saa käyttää.
• Muutokset tai korjaukset - varsinkin hitsaustoimenpiteet - on kielletty.
• Muiden valmistajien tuotteiden käyttö tai käyttö muiden valmistajien tuotteita varten on kielletty. 

M 16 x   55 mm - 8.8
M 16 x 105 mm - 8.8 Ø 28 mm

10 mm

> 35 mm

6 mm

Kaksoispinnoitteella
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05.04.02 Kiinnitys nostolaitteisiin
Kiinnitys nostolaitteisiin on suoritettava tämän käyttöoppaan erittelyjen mukaisesti. 

Moduulien nostamisessa tulee käyttää toimitettuja nostokorvakkeita ja esimerkin mukaisia sakkeleita. Noudata paikallisia 
turvamääräyksiä.

Älä ylitä nostossa maksimikuormaa joka on ilmoitettu. Tämä voi vahingoittaa konetta ja aiheuttaa hengenvaaran.

WK.com tyyppi Max. Kuorma Max. Kuorma/kulmapala

N, N-W, H, H-W 2.500 kg 625 kg

S, S-W 3.000 kg 750 kg

Kerrallaan useampien laiteyksiköiden nostaminen kuorman purun ja asennuksen yhteydessä on kielletty. Yli neljällä 
nostokorvakkeella varustettujen laiteyksiköiden nostamiseen on käytettävä nostopalkkia.

Köysikulma (S) saa olla enintään 60°. 

Kallistuskulma (A) saa olla enintään 30°. 

Nostokorvakkeiden järjestely ja mitoitus viittaavat 60° 
köysikulmaan (vastaa 30° kallistuskulmaa). 

Suuremmat köysi- tai kallistuskulmat aiheuttavat 
nostokorvakkeisiin ylikuormitusta ja voivat vahingoittaa 
laiteyksikköä. 

Nostoketjujen tai -köysien pituuden on oltava vähintään 
nostokorvakkeiden etäisyyden mukainen. 

Noudata määrättyjä arvoja, ks. taulukko „05.04.03 Kiinnitys 
nostolaitteisiin - Ohjearvot“ sivulla 12. 

Taulukon arvot viittaavat köysikulmaan 60°  
(= kallistuskulma 30°).

05.04.03 Kiinnitys nostolaitteisiin - Ohjearvot

L = Moduulin pituus Moduulin leveys H = Koukkukorkeus K = Ketjupituus

6,00 m 3,00 m 5,81 m 6,71 m

6,00 m 1,65 m 5,40 m 6,22 m

6,00 m 1,00 m 5,30 m 6,08 m

5,00 m 3,00 m 5,06 m 5,84 m

5,00 m 1,65 m 4,56 m 5,27 m

5,00 m 1,00 m 4,41 m 5,09 m

4,00 m 3,00 m 4,33 m 5,00 m

4,00 m 1,65 m 3,75 m 4,33 m

4,00 m 1,00 m 3,57 m 4,12 m

3,00 m 3,00 m 3,67 m 4,24 m

3,00 m 1,65 m 2,97 m 3,42 m

3,00 m 1,00 m 2,73 m 3,15 m

2,00 m 1,65 m 2,24 m 2,59 m

2,00 m 1,00 m 1,93 m 2,23 m

1,00 m 1,00 m 1,21 m 1,40 m

L

K

H A = max 30° S = max 60°
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05.05  Perustus
Laiteyksiköiden kokoonpanon on tapahduttava tasaisella, vaakatasossa olevalla, mahdollisimman tärinävaimennetulla 
lattialla. Anturaperustusten erityisesti teräspalkkirakenteisten, on oltava riittävä jäykkiä laiteyksikköön kohdistuvien 
taivutusvoimien ehkäisemiseksi. 

Kaikissa anturaperustuksissa tarvitaan poikittaiselementtejä yksikön alku- ja loppupäässä sekä laitekomponenttien 
erotuspisteissä.

Jos nämä vaatimukset eivät täyty, seurauksena voi olla laiteyksikköön liittyviä muodonmuutosongelmia, 
esim. ovien juuttuminen.

Asennusohje: Käytä laiteyksikön ja tärinänvaimennus- ja runkoäänieristyslevyjen (esim. Mafund-levyt) välissä 
asennuksen yhteydessä (laitemoduulien kokoaminen) teräslevyjä. Tämä helpottaa moduulien yhdistämistä mittatarkasti.

Aluslevyjä paikalleen asetettaessa laiteyksikön muita osia on tuettava alusrakenteilla. Vesilukolla varustetuissa laitteissa 
on huomioitava perustuksen korkeus!

Koneen vakaus on varmistettava nostettaessa ja huomitoitava esim. tuulikuorma. Ulkoasenteiset koneet ja koneet joissa 
on moottorin ulosvetokiskot on varmistettava alustaan..

Laiteyksikkö on maadoitettava perusrunkoon teknisten edellytysten (perustusmaadoitus) mukaisesti. Tätä tarkoitusta 
varten ATEX-laitteet on varustettu esim. laitteen pohjaan sijoitetulla niittimutterilla. Sijainti on merkitty maadoitustarroilla. 
Kaikki liitännät on varmistettava tahattoman löystymisen varalta.

05.06  Runkoäänien vaimennus
Tärinänvaimennukseen on suositeltavaa käyttää sopivia eristeitä. Toimitukseen sisältyvät äänenvaimennusliuskat 
asennetaan kattavasti ympäröiden, tai ohjeidemme mukaan.

05.07  Tilantarve käyttöä ja huoltoa varten
Tilantarve: Käyttöpuolella on aina oltava tilaa laiteyksikön 
leveyden verran. 

Rakenneosien vähimmäisleveys:  ≥ B
Puhallinosa:  1000 mm
Lämmitin, jäähdytin:  Laiteleveys + 200 mm
Taskusuodatin: 700 mm
Taskusuodatin,
Kiinnityskehys, ulosvedettävä:  Laiteleveys

Myös laitteen takapuolelle pääsy on varmistettava. Riittävä 
asennustila on 600 mm.

 
Hygienialaitteissa on tehokasta puhdistusta ja desinfiointia varten varmistettava pääsy myös laiteyksikön takapuolelle  
(ks. kuva)!

Liitäntäjohtoja (sähkö, ilma, vesi jne.) asennettaessa on varmistettava, että käyttöovien ja/tai tarkastusluukkujen eteen ei 
jää esteitä.

Ilmastointikoneeseen asennettujen rakenneosien on VDI 6022:n mukaan oltava ulottuvilla kummaltakin puolelta!

05.08  Laitejärjestys
Päällekkäiset laiteyksiköt (Huckepack-versio) ovat saatavissa mallisarjaan WK-com 1270 asti.  
WK-com 255-1270: ylemmät laiteosat ovat toimitettavissa vain yksittäiskuutioissa!

Laiteyksiköt saa asentaa vain suunnitellulla tavalla. Jos 
muutoksia tarvitaan esim. riviasennettavien laiteyksiköiden 
asentamiseksi päällekkäin (Huckepack), muutoksiin tarvitaan 
valmistajan ennakkohyväksyntä.

WK-com 255-446: toimitus alalaiteyksikköön integroidulla 
tukirungolla varustettuna.

Koteloleveys

Käyttöpuoli

B
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05.09  Laiteyksiköiden asennus sisä- ja ulkolaitteisiin 
Ennen ylempien osien asentamista vaaka-ja 

pystyliitoksiin tulee asentaa tiivistenauha 
12x6 mm. Tiivistemassa ja nauha ovat mukana 
toimituksessa.

Laiteyksiköitä asennettaessa on varmistettava, 
että ne sijoitetaan kohdassa „05.09.01 
Kokoonpano - Laitteet, joiden seinämäpaksuus 
on 30 mm“ sivulla 15. 

Yhteen kuuluvien rakenneosien liitoskohtien 
laipoissa on sama tunniste, esim. ”laippa 1”, 
liitetään ”laipalla 1” 

Yksittäisten moduulien täsmällistä pituussuuntaista sovitusta varten käytetään keskitystappeja (ks. kuva). Keskitystapit on 
valmiiksi koottu tai ne sisältyvät asennusvarusteisiin.

Huomio 
Siihen asti kunnes kone on kiinnitetty asennuspaikalleen, on olemassa osien kaatumisen vaara ja osien putoaminen on 
mahdollista. Kaatuminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuolemanvaaran.

Ovien säätö on laiteyksikön valmistuksen yhteydessä suoritettu 
optimioloissa.Paikan päällä ovet on mahdollisesti säädettävä uudelleen: 
– Löysää ovilevyn saranaruuveja –Säädä ovilevy sopivaan asentoon – 
Kiristä saranaruuvit.

Sisä- ja ulkoasenteisissa koneissa tiivistenauha tulee asentaa pysty- ja 
vaakaliitoksiin sekä tiivistys tehdä myös massalla.

 

Yksittäisten laiteyksiköiden asennuksessa potentiaalintasaus on kytkettävä runkoprofiiliin.  
Liitäntäpisteet on lisäksi merkitty tarralla (kytke potentiaalintasaus tähän).  
Kaikki liitännät on varmistettava tahattoman löystymisen varalta.
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05.09.01 Kokoonpano - Laitteet, joiden seinämäpaksuus on 30 mm
(WK 21/31, WK-com N 42 - WK-com N 510)

Toimitukseen sisältyvät osat:  
Kuusioruuvit  M8 x 90  
Kuusiokoloruuvit M8 x 80 
Mutterit M8 
Aluslevyt 9/35 mm 
 
Tarvittavat työkalut: 
kiintoavain SW 13 
Kuusiokoloavain Koko 6 
 
Asennusjärjestys:

1.  Liitettävät laitemoduulit kiinnitetään mukana toimitetulla tiivistenauhalla (12 x 6 mm) moduulin 
liitäntälaippaan tasaisesti sisä- ja ulkopuolelta.

2.  Yläkulmissa käytetään mukana toimitettuja ruuveja M8 x 90, muttereita M8 ja aluslevyjä 9/35 mm tai 
laiteosat (ylä-ala) liitetään kiristämällä mutterit. Ei koske sileää, pyyhittävää kantta.  
Huomaa! Ruuviliitäntöjä käytetään vain moduulien liittämiseen, ei erillään olevien laiteyksiköiden yhteen 
vetämiseen.

3.  Aseta runkoprofiilissa (laitteen keskipiste) olevien reikien läpi ruuvit M8 x 80 muttereihin M8 ja ruuvaa ne 
kiinni. 

4. Kun osat ovat asennettu, moduulien liitokset tulee tiivistää sisältä tiivistemassalla joka on mukana 
toimituksessa 
 

Vierekkäisten laiteyksiköiden liittäminen: 
Kiinnitä laiteosat ruuveilla M8 x 80 ja muttereilla M8.
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05.09.02 Kokoonpano - Laitteet, joiden seinämäpaksuus on 60 mm
(WK 21/31, WK-com S 42 - WK-com S 1270)

Toimitukseen sisältyvät osat:  
Nurkkalevyt 
Kierretangot M12 x 163 / M8 x 163 
Mutterit  M12 / M8 
Aluslevyt – / 8,5/15 mm 
 
Tarvittavat työkalut: 
Kiintoavain 2 x SW 13 / 2 x SW 19 
 
Asennusjärjestys:

1.  Liitettävät laitemoduulit kiinnitetään mukana toimitetulla tiivistenauhalla (12 x 6 mm) moduulin 
liitäntälaippaan tasaisesti sisä- ja ulkopuolelta. 

2.  Mukana toimitetut nurkkalevyt on yläkulmien kohdalla asetettava huulten molemmin puolin reikien läpi. 
Vie kierretangot M12 x 163 kahden nurkkalevyn kautta ja yhdistä laiteosat tiiviisti muttereita vuorotellen 
(ylhäältä alas) kiristämällä.  
Huomaa! Ruuviliitäntöjä käytetään vain moduulien liittämiseen, ei erillään olevien laiteyksiköiden yhteen 
vetämiseen. Ei koske sileää, pyyhittävää kantta.

3.  Kierrä kiinni runkoprofiilissa (laitteen keskipiste) olevien reikien läpi kierretangot M8 x 163, aluslevyt 8,5/15 
mm ja mutterit M8.

4. Kun osat ovat asennettu, moduulien liitokset tulee tiivistää sisältä tiivistemassalla joka on mukana   
toimituksessa 

Laiteliitos, kun laitteet vierekkäin:  
Kiinnitä laiteosat asianmukaisiin reikiin käyttäen kierretankoja M8 x 163, aluslevyjä 8,5/15 mm ja   
muttereita M8 
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06.09.03 Hygienialaitteiden kokoonpano
(WK-com H 42 - WK-com H 510)

Toimitukseen sisältyvät osat:
Kuusiomutterit M8 
Kuusioruuvit  M8 x 100 
Kiristyssegmentit  (riippuen laitekoosta) 
Kuusiokoloruuvit M8 x 40 
 
Tarvittavat työkalut:  
Kiintoavain 2 x SW 13 
Kuusiokoloavain Koko 6 
 
Asennusjärjestys:

1. Yksi liitettävistä laitemoduuleista liimataan laippaan mukana toimitetulla tiivistysnauhalla 6 x 12 mm. 
Tämä tapahtuu laitelaipan ulkoreunalla. 
Asenna tiiviste ympäröivästi erotuskohta keskellä.

2. Kulmissa käytetään mukana toimitettuja ruuveja M8 x 100, muttereita M8 tai laiteosat (ylä-ala) kiinnitetään 
kiristämällä mutterit (Kuva 1). 
Huomaa! Ruuviliitäntöjä käytetään vain osien liittämiseen, ei erillään olevien laitemoduulien yhteen 
vetämiseen.

3. Muodosta lisälaiteyhteys laiteyksikön ulkopuolelta mukana toimitetuilla kiristyssegmenteillä, 
kuusiokoloruuveilla M8 x 40 ja muttereilla M8. Aseta kiristyssegmentit kuusiokoloaukot ulospäin. 
(„05.09.05 Kokoonpano - Laiteyksiköt - Huckepack, kiristyssegmentit“ sivulla 18)

4. Kun osat ovat asennettu, moduulien liitokset tulee tiivistää sisältä tiivistemassalla joka on mukana 
toimituksessa. Myös ruuvien tms. reikien hatut pitää asentaa (kuva2) 
Laiteyksikön sisäpuolella saa käyttää vain mukana toimitettua tiivistysmateriaalia 
(ilmastointikonehyväksyntä)!

Kuva 1 Kuva 2
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05.09.04 Hygienialaitteiden kokoonpano
(WK-com S 595 - WK-com S 1270, WK-com N 42 - WK-com N 510)

Toimitukseen sisältyvät osat: 
Sylinterikansiruuvit (WK-com S) M8 x 90
Sylinterikansiruuvit (WK-comN) M8 x 50

Tarvittavat työkalut:
Kuusiokoloavain Koko 6

Asennusjärjestys:

1. Yksi liitettävistä laitemoduuleista liimataan (niittimutterilla varustettuun) laippaan mukana toimitetulla 
tiivistysnauhalla 6 x 12 mm. Tämä tapahtuu 5 mm laitelaipan sisä- ja ulkoreunaan nähden. Asenna 
tiiviste ympäröivästi erotuskohta keskellä.

2. Avaa tarkastuskannet tai käyttöovet.
3. Ruuvaa osat yhteen sylinterikansiruuveilla M8 x 50 sisäpalkkiin. Aseta muovikansi (sisältyy varusteisiin) tiiviisti 

aukkoon.
4. Lopuksi laiteyksikön liitos-/erotuskohta on tiivistettävä sisä- ja ulkopuolelta mukana toimitetun 

tiivistysmateriaalin avulla. 
Laiteyksikön sisäpuolella saa käyttää vain mukana toimitettua tiivistysmateriaalia 
(hygienialaitehyväksyntä)! 

05.09.05 Kokoonpano - Laiteyksiköt - Huckepack, kiristyssegmentit
(WK-com H 212 - WK-com H 510)

Toimitukseen sisältyvät osat:
Kuusiokoloruuvit M8 x 40
Mutterit M8
Kiristyssegmentit 

Tarvittavat työkalut:
Kiintoavain SW 13
Kuusiokoloavain Koko 6

Asennusjärjestys:
Liitä laiteosat ulkopuolelle mukana toimitettujen kiristyssegmenttien 
ja ruuvien M8 x 40 ja mutterien M8 avulla. Aseta kiristyssegmentit 
kuusiokoloaukot ulospäin.

Ennen ylempien osien asentamista vaaka-ja pystyliitoksiin tulee 
asentaa tiivistenauha 12x6 mm. Tiivistemassa ja nauha ovat mukana toimituksessa.

Huomaa! Ruuviliitäntöjä käytetään vain osien liittämiseen, ei erillään olevien laiteyksiköiden yhteen vetämiseen. 
Näin liitettyjä osia ei saa nostaa nosturilla (kuormankiinnityspiste ylhäällä)!

05.09.06 Kokoonpano - Laiteyksiköt - Huckepack, liitäntäosat
(WK-com H 42 - 170, WK-com N ja WK-com S 42 - 1270)

Toimitukseen sisältyvät osat:
Peltiruuvit 6,3 
Liitäntäosat  
4 x rei’itetty 

Tarvittavat työkalut:
Ristipää- tai Torx-kärki Koko 3

Asennusjärjestys:
Ruuvaa kiinnitetyt laitemoduulit etu- ja takapuolelta kumpikin 2 x 
liitäntäosilla alempiin moduuleihin. Vähimmäisetäisyyden moduulin 
kulmaan on oltava 120 mm. 

Ennen ylempien osien asentamista vaaka-ja pystyliitoksiin tulee asentaa tiivistenauha 12x6 mm. Tiivistemassa ja 
nauha ovat mukana toimituksessa.

Huomaa! Ruuviliitäntöjä käytetään vain osien liittämiseen. Näin liitettyjä osia ei saa nostaa nosturilla 
(kuormankiinnityspiste ylhäällä)!

120 mm
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05.09.07 Koneiden asentaminen-C-kiskon peittäminen
(WK-com H)

C-kiskot tulee peittää toimituksessa mukana tulevalla 
kumitiivisteellä.

Kumitiiviste leikataan veitsellä tms. ja painetaan C-kiskoon

Huolehdi että kaikki saranat, liittimet tms. jäävät ulkopuolelle.

 

05.09.08 Flat-sarjan koneen asennusohje kattoasennussarjalle 
(WK-com F 16, F26, F34)

Asennussarja tulee ruuvata aina koneen alapuolelle kulmapalaan M16 x 55 pultilla ja käyttää M16 lukkoaluslevyä 
(ks. Kuva). Koneen asentaja on vastuussa oikeanlaisesta asennuksesta ja maadoituksesta.

Huomio

• Tärinänvaimennusosat (esim. kumityynyt) eivät sisälly toimitukseen (ks. Kuva)
• Kierretangot vähintään M12 8.8 eivät sisälly toimitukseen. Ne tulee kiinnittää sopivilla lukkomuttereilla 

jotka kestävät koneen staattisen ja dynaamisen kuorman. Ruuvilukitukset tulee tarkastaa vähintään kerran 
vuodessa ja kiristää tarvittaessa (ks. kuva). 

Lattianäkymä WK-com Lattianäkymä WK-com F lisäosalla

Kierretanko
Kumityyny

Pultti M 16

Asennuspala M0020618 Asennuspala M0020619
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05.09.09 Kulmaliitoksen suoja 
(WK-com H sisäpuolella)
Koneen asennuksen jälkeen asenna mukana tulleet suojat.

 
 

05.10  Kuljetusvarmistukset
Kuljetustuet saa poistaa vasta, kun ilmastointikone on asennettu asennuspaikalle. Kuljetustuet on yleensä sijoitettu 
puhallinosan tärinänvaimentimiin.

Jaetuissa lämmittimissä kuljetustuet on (laajentumisen mahdollistamiseksi) poistettava.

Kuljetustuet on merkitty punaisella, ne on poistettava ennen laitteiston käyttöönottoa.

05.11  Potentiaalintasaus
Huomio!

Asennettuja potentiaalintasauslaitteita ei saa poistaa. Imu- ja painepuolelle asennettu potentiaalintasaus on 
kytkettävä paikan päällä olevaan liitäntäkanavaan.

Loppukäyttäjän tulee huolehtia että kone on maadoitettu rakennuksen maadoitusjäjestelmään sähkömiehen toimesta 
vaatimusten mukaisesti. 

Räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sijoitettavissa laitteissa käytetään hyvin sähköä johtavia joustoliitoksia. Lisäksi ne 
on varustettu potentiaalintasauksella.

Sähköstaattisten varausten aiheuttamien syttymisriskien välttämiseksi kaikki sähköä johtamattomat liitäntäkohdat 
on silloitettava potentiaalintasauksella, esim. joustoliitännät, irrotettu runko, tärinänvaimennin jne. Paikallisessa 
potentiaalintasausmittauksessa kaikki metalliset laiteosat on integroitava. Laitteiden perusrungot on maadoitettava 
teknisten edellytysten (perustusmaadoitus) mukaisesti.

Katso lisämaadoitustarra.

05.12  Ilmaliitännät, säätöpellit
Laiteyksikön ja paikan päällä olevan ilmakanavan väliin on rakennemelun välittymisen estämiseksi sijoitettava 
joustava liitäntä tai vaimennusosia.

Joustavat (purjekangas-) liitännät on asennettava siten, että joustomateriaali pääsee liikkumaan vapaasti. Laipat 
eivät saa kiertyä, koska tämä aiheuttaa jännitystä joustoliitoksiin.

Joustoliitokset on eristettävä kondenssiveden muodostumisen ja melun välittymisen estämiseksi.

Toimilaitteen asennuksen yhteydessä on varmistettava, että sivuseiniä ei säätöpeltien alueella porata tai ruuveja 
ruuvata. Seurauksena voi olla säleikköjen juuttuminen!

Käyttömomentit:
Ulko-, kierrätys- ja jäteilmasäleikköjä saa kuormittaa enintään 40 Nm momentilla. Lämmöntalteenottopeltien suurin 
sallittu kuormitusmomentti on 20 Nm.
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05.13  Väliainepuolen liitännät (PWW, PKW, kylmäaine, höyry)
Kaikki vettä johtavat osat on valmistettava korroosionkestävistä materiaaleista (kostutinluokka A - E, DIN EN 13053). 
Rakenneosat kuten pisaraerottimet, suuttimet ja putket voidaan purkaa (kostutinluokka A-E, DIN EN 13053).

Lämmönsiirrinten kytkeminen tapahtuu irrotettavin liitännöin. 
Liitäntäjohdot eivät saa estää pääsyä muihin laiteosiin (puhallin, 
suodatin, pesuri jne.). Lämmönsiirtimen kytkennän yhteydessä 
liikkumattomuus on varmistettava putkipihdeillä  
(ks. kuva). 

Syöttöjohtimet eivät saa kuormittaa lämmönsiirrinten 
liitäntöjä. 

Voimat on kompensoitava laajenemislenkkien tai 
joustoliitäntöjen avulla. 

Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän menovirtaus kytketään 
siirtimen ilmanpoistopuolelle (vastavirtaperiaate).

Huomioi paikan päällä olevat ilmanpoisto- ja tyhjennysjärjestelyt! 

Höyrylämmönsiirrinten yhteydessä on varmistettava, että 
kondenssiveden muodostumisen ehkäisemiseksi ja sen 
poistumisen varmistamiseksi ilmanvaihto ja -poisto on järjestetty 
riittävän tehokkaasti.  
Höyrysulkuvalmistajan antamia asennusohjeita on noudatettava.

Ruuviliitoksissa saa käyttää vain hyväksyttyä kierretiivistettä.

Lämmitysväliainepuolen lämmönsiirrinten täytön yhteydessä (PWW, PKW, höyry) on suoritettava seuraavat 
toimenpiteet:

• Avaa ilmanpoistoventtiilit.
• Avaa syöttöventtiili vesipaineiskujen tai lämpöjännitysten välttämiseksi hitaasti.
• Sulje ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit.
• Tarkista kaikkien liitäntöjen tiiviys. 

Huomio! Rakenneosien ylikuumenemisen välttämiseksi puhaltimen ollessa sammutettuna lämmitysväliaineen syöttö 
kylläisellä höyryllä toimiville ilmalämmittimille menovirtauslämpötilan ollessa yli 90 °C on keskeytettävä. Puhallin on 
näissä tapauksissa kytkettävä 3-5 minuutin jälkikäynnille.

Huomio! Kylmäainetta käytettäessä on huomioitava seuraava:

• Pidä etäällä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
• Säiliöt on pidettävä kaukana lämpösäteilylähteistä ja säilytettävä hyvin tuuletetussa paikassa.
• Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen.
• Älä hengitä kaasuja, höyryjä tai aerosoleja.

 
Kylmäaine-suorahöyrystin ja lauhdutin
Jos valmistaja ei ole suorittanut laitteistoasennusta, tehtävä on annettava valtuutetun kylmätekniikka-alan yrityksen 
tehtäväksi.

Huomio: 
Liitäntäjohtoja avattaessa on aina käytettävä BGV D4:n mukaisia henkilösuojaimia (väh. S1-luokan suojakäsineet, 
suojalasit jne.). Jos työtilan/ympäristön ilmanvaihto ei ole riittävä, seurauksena voi olla tukehtumisvaara. 
Kylmäainetta ei saa altistaa sytytyslähteille - älä tupakoi, huolehdi riittävästä tuuletuksesta, ryhdy varotoimiin 
staattisten varausten varalta. Vältä ihokosketusta kylmäaineeseen. Seurauksena on vakava paleltumisriski. Älä 
hengitä kaasuja, höyryjä tai aerosoleja. Tämän tyyppiset lämmönsiirtimet saavat valmistusprosessin lopuksi 
typpitäytön.

Kiinnitä kylmäaineputkien asennuksen yhteydessä huomiota seuraaviin asioihin:

• Tarkista lämmönvaihtimen tiiviys. Jos lämmönsiirrinputkien avauksen yhteydessä typpitäyttö purkautuu 
sihahtaen, tiiviys on asianmukainen.

• Jos typpivuotoa ei ole havaittavissa, vuoto johtuu kuljetuksesta tai muista tekijöistä. Pyydämme tällöin 
palauttamaan lämmönsiirtimen. 

• Sulkuventtiilejä on asennettava riittävästi siten, että järjestelmä on helposti hallittavissa ja vialliset 
rakenneosat voidaan vaihtaa nopeasti.
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05.14  Poistovesipuolen liitännät 
(kondenssivesi-, tyhjennys-, ylivirtausjohdot, vesilukko)
Kaikki laitetoiminnot (kondenssivesiliittimet jäähdyttimessä, höyrykostuttimessa, pintakostuttimessa, 
lämmöntalteenotossa ja pesurin ylivuotojärjestelyssä) on yhdistettävä vesilukon kautta takaiskuventtiiliin ja 
itsetäyttölaitteisiin. Vesilukko on mitoitettava siten, että kondenssivesi pääsee virtaamaan keräysaltaasta 
esteettömästi.

Huomaa! Vesilukon on varmistettava jätevesijärjestelmän ja laitteeseen suuntautuvan ilmavirtauksen erotus.

Ennen käyttöönottoa ja pitemmän seisokin jälkeen vesilukko on täytettävä vedellä. Laiteyksikkö ei saa riippua 
taaksepäin vesilukkoon nähden. Laiteyksikkö on asennettava tarkasti vaaka-asentoon!

Kaikki vettä johtavat osat on valmistettava korroosionkestävistä materiaaleista (kostutinluokka A - E, DIN EN 13053). 
Rakenneosat kuten pisaraerottimet, suuttimet ja putket voidaan purkaa (kostutinluokka A-E, DIN EN 13053).

Vesilukko - Laskelma
 

Ylipaine laitteessa

 HD = Pa  [mm]
   10
 Pa = Ylipaine laitteessa (Pascal)
 H1 = HD + 50

Alipaine laitteessa

 HS = Pa  [mm]
   10
 Pa = Alipaine laitteessa (Pascal)
 H2 = HS + 50

05.15  Jäätymisenesto
Lämmönsiirtimen jäätymisenesto

• Jäätymisenestotermostaatti esilämmittimen ilmanpoistopuolella 
• Käyttö jäätymisenestoaineilla 
• Termostaattiohjattu sähkölämmitin  

Kun lämmitysjärjestelmä on kytketty pois päältä: Kaikki vesitäytteiset osat on tyhjennettävä (puhdista lämmönsiirrin 
varovasti paineilmalla). Myös vesilukko on suojattava jäätymiseltä.

Sähköinen varmistus ja suojatoimenpiteet on suoritettava paikan päällä. Järjestelmässä on käytettävä 
vikavirtasuojakytkintä (30 mA).
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05.16  Ilmansuodatin
Ilmastointikoneen asiakaskohtaisesta rakenteesta riippuen ilmansuodattimet voivat olla kiinteitä tai ulosvedettäviä. 
Ilmansuodatinten (ei aktiivihiilisuodatin) kyllästymisasteen tarkastamiseksi järjestelmään on suositeltavaa asentaa 
kyllästyspaineen ilmoittava valvontayksikkö. 

Kyllästyspaine/loppuvastus voi vaihdella käytettävästä suodatinjärjestelmästä ja suodatinvalmistajasta riippuen. 
Laitekohtainen loppuvastus on ilmoitettu suodatinosan tyyppikilvessä (tai DIN EN 13053 -suosituksissa).

Nauhasuodattimien yhteydessä on noudatettava suodatinvalmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjeita.

Huomio:

• Kiinnitä suodatinten asennuksen yhteydessä aina huomiota pystysuodatintaskuihin.
• Suodatuspölyaltistus voi aiheuttaa allergisia reaktioita iholle, silmiin tai hengityselimiin. Huoltotoimenpiteiden 

ja ilmansuodattimien vaihdon yhteydessä on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia (hengityssuojain, 
suojalasit, suojavaatetus). Noudata sivulla 7 annettuja yleisiä turvallisuusohjeita! 

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä käyttöaineita/komponentteja.  
Kaikkien sähkölaitteiden/-komponenttien on oltava maadoitettuja. 

05.17  Puhaltimet
Turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi suosittelemme tärinänmittauslaitteen asennusta kaikkiin 
puhaltimiin. Vapaasti pyörivien puhallinpyörien yhteydessä tärinänmittauslaite on välttämätön!

Nimellisilmavirran valvomiseksi suosittelemme tilavuusvirtamittarin asennusta kaikkiin puhaltimiin.

Ulkoisella moottorituuletuksella varustetuissa puhaltimissa (esim. keittiön poistoilma-laitteet) ko. rakenneosat on 
vaihdettava voimakkaan likaantumisen yhteydessä standardin VDI 2052 mukaisesti. 

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä käyttöaineita/komponentteja. 

05.18 Polttoainepuolen liitännät - WK-com-WLE-K (öljy, kaasu)
Ilmalämmitin tyyppi WLE; WLE-K vaakamallina
Tyypin WLE; WLE-K ilmalämmittimen asennuksen ja liitännän yhteydessä on huomoitava tämän käyttöoppaan  
Kiinteä ilmalämmitin WLE/WLE-K seuraavat kohdat:

• Turvatekniset asennusvaatimukset
• Vaakamalliset laiteyksiköt
• Kaasunpoistojärjestelmä
• Polttimen säätö – hyötysuhde
• Poltinasennus
• Käyttö öljypolttimella EN 267
• Käyttö kaasupolttimella EN 676

T

U

P

V

Leikkaus: sivulta Leikkaus: päältä

• Liekkikuva
• Paloilma
• Turvatermostaatti
• Täydentävät ohjeet ilmalämmittimelle WLE-K 

- Kondensoiva toimintatapa 
- Kondenssiveden poisjohtamisedellytykset 
- Kondenssiveden poisto 
- Liitäntä, vesilukko
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Poltinputken pituus - WK-com

WK-com N - Seinämäpaksuus 30 mm

Tyyppi WLE/WLE-K 30 45 80 140 260
Ø T 140 140 140 197 197
U 144 125 167 170 213
V 144 175 217 247 303
P 172 186 190 278 350

WK-com S - Seinämäpaksuus 60 mm

Tyyppi WLE/WLE-K 30 45 80 140 260 500 1000
Ø T 140 140 140 197 197 240 290
U 174 155 197 200 230 300 322
V 174 205 247 277 320 405 492
P 172 186 190 278 350 500 550

Öljy- ja kaasupolttimen poltinputken pituus on sovitettava ilmalämmittimen polttoputkeen.  
Poltinputki on mitoitettava siten, että polttimen liekki ei ulotu lämmittimen polttoputkeen.

WLE-K-lämmönsiirrin asennetaan verhoilun sisäpuolelle 2° taaksepäin kallistettuna, mikä tukee kondenssiveden 
poistoa. Tästä syystä polttimen liitäntälaipassa on yksipuolinen viistetiiviste. 

Huomio! Polttimen akselin on kohdistuttava 2° vinosti alaspäin (ks. edellä, sivunäkymä) siten, että liekki 
suuntautuu symmetrisesti takana olevaan polttokammioon päin!

Oikein:  
Poltinputken pituus

Väärin:  
Poltinputki liian lyhyt
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05.19  Sähköliitäntä
05.19.01 Yleistä
Huomio! Käyttöönoton ja huollon yhteydessä on kiristettävä myös kaikki sähköliitännät.

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä käyttöaineita/komponentteja.  
Kaikkien sähkölaitteiden/-komponenttien on oltava maadoitettuja.

05.19.02 Normimoottorit
Turvallisuusohjeet
Sähkömoottorit sisältävät toimiessaan vaarallisia jännitteenalaisia ja pyöriviä osia. Niistä voi virheellisen käytön tai 
puutteellisen huollon seurauksena aiheutua henkilö- ja/tai materiaalivahinkoja.

• Moottoreihin kohdistuvia toimenpiteitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.
• Sähkömoottoreihin kohdistuvia toimenpiteitä saa tehdä vain niiden ollessa pois päältä.
• Moottorit on varmistettava tahattoman käynnistymisen varalta.

Noudata annettuja turvallisuusohjeita!
Tyhjennä ennen moottorin kytkemistä ja käyttöönottoa moottoriin tunkeutunut vesi (kondenssi) tyhjennysaukon 
kautta (laakerikilven alimmassa kohdassa) ja sulje aukko. Moottorin liitäntärasia on suojattava veden 
tunkeutumiselta. - Liitäntäkotelon kannen saa avata vain johdotustoimenpiteitä varten.

Asennusympäristöön kohdistuvat vaatimukset:
a) Virransyöttö on järjestettävä voimassaolevien VDE- ja EVU-määräysten (Saksa) mukaisesti. 

• Virtajohdon liitäntä on annettava sähköalan asiantuntijan tehtäväksi.

• Syöttökaapelin poikkileikkauksen on oltava nimellisvirran mukainen.

• Liitäntäkaapeli on varustettava vedonpoistolla.

• Merkittyyn maadoitusruuviin on ehdottomasti kytkettävä VDE 0100:n mukainen suojajohdin.

• Suljettavassa liitäntäkotelossa on käytettävä alkuperäisiä tiivisteitä.

• Ylimääräiset tuloaukot on suljettava pöly- ja vesitiiviisti.
b)  Kytkentäkaapissa on oltava tieto puhallinmoottorin ilmoitetusta jännitteestä.  

Yli ± 6 % jännitepoikkeamat aiheuttavat häiriöitä. DIN/EC 38:n mukaan voidaan käyttää kolmivaihemoottoreita 
alueella 400 V + 6 % - 10 % tai yksivaihe-AC-moottoreita alueella 230 V + 6 % - 10 %.

Käynnistys tähti-kolmiokontaktorin kautta automaattisella vaihtokytkennällä tilasta  tilaan  alkaen 3 kW 
moottoreista on pakollinen (tarkista paikalliselta sähköyhtiöltä).

Ennen käyttöönottoa on suoritettava standardien VDE 0100 osa 610, VDO 0105, VBG 4 ja VDE 0113 tai VDE 
0701 mukaiset testit!

Erityishuomiota on kiinnitettävä suojajohtimen jatkuvuuteen ja eristettyjen rakenteiden, kuten ovien, 
keinuvipujen jne. pääpotentiaalitasaukseen.

Puhallinmoottorin käyttöönotto:
1. Suojaus on järjestettävä asianmukaisesti (VDE 0100). 
2. Mittaa moottorin virrankulutus (A). 

a)  Kun mittauspiste on sulakkeen ja   kytkimen välissä, virrankulutuksen on oltava tyyppikilvessä 
ilmoitetun nimellisvirran alapuolella (ks. johdotus). 
b)  Kun mittauspiste on   kytkimen ja moottorin liitinten välissä, virrankulutuksen on oltava 

tyyppikilvessä ilmoitetun nimellisvirran x 0,58 alapuolella (ks. johdotus).
3. Moottorinsuojakytkin 

Standardin DIN VDE 0165 mukaan jokainen moottori on suojattava ylikuormituksen aiheuttamalta 
ylikuumenemiselta valvontalaitteen avulla. Jos moottorin valvonta tapahtuu standardin VDE 0660 
mukaisella virran mukaan viivästetyllä laukaisulla varustetulla ylivirtakytkimellä (esim. suojakytkin), suojan 
on katettava kaikki navat.
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Termisen ylivirtasuojan asetus: 
Ylivirtasuoja on asetettava mitattuun arvoon.  -kytkennässä asetus vastaa mittauspistettä b. Jos moottorin 
virrankulutus on liitännän asianmukaisuudesta huolimatta liian suuri, nykyinen kanavapaine on alhaisempi kuin mitä 
tilauksessa on ilmoitettu. Tämä voidaan korjata keinotekoisesti kanavapainetta lisäämällä (lisälevyn tai kuristusläpän 
asentaminen), vaihtamalla kiilalevy tai osittain säätökiilakiekkoja säätämällä (ks. toimilaitteen nopeuden korjaus).

Ylikuormitettuja moottoreita ei saa käyttää. Moottorivalmistaja ei välttämättä hyväksy takuuvaatimuksia.

Moottoreita saa käyttää vain jatkuvatoimisesti ja vain normaaleissa, ei usein toistuvissa käynnistyksissä, joissa ei 
esiinny merkittävää lämpenemistä.

Kun syöttö- tai poistopuhallin on sammutettu tai siinä on toimintahäiriö, kaikkien ohjausventtiilien on sulkeuduttava 
ja pesuripumpun sammuttava automaattisesti.

Sähköjohdotus

Moottori - 1 
käyntinopeus:

Jännite 
moottorissa

Verkkojännite L1-L2 / L1-N

230 / 133 V 400 / 230 V 690 / 400 V

133 / 230 V / /

230 / 400 V  /

400 / 690 V, 400 /  

  = Tähtikolmiokäynnistys

Moottori - 2 käyntinopeutta:

Synkronikäyntinopeus 750/1500 min -1

AC-moottori, kaksinopeuksinen, nelj. aleneva vääntömomentti

Kytkennät Napaluku Synkronikäyntinop. Käämien lkm. Kytkentä Liitinten lkm.

S1 4 / 2 1500 / 3000 1 : II 6

8 / 4 750 / 1500 1 : II 6

Synkronikäyntinopeus 1000 / 1500 min -1

AC-moottori, kaksinopeuksinen, nelj. aleneva vääntömomentti

Kytkennät Napaluku Synkronikäyntinop. Käämien lkm. Kytkentä Liitinten lkm.

S2 6 / 4 1000 / 1500 2 6

 

Moottori - 3 käyntinopeutta:

Synkronikäyntinopeus 750 / 1000 / 1500 min-1  500 / 1000/ 1500 min-1

AC-moottori, kaksinopeuksinen, nelj. aleneva vääntömomentti

Kytkennät Napaluku Synkronikäyntinop. Käämien lkm. Kytkentä Liitinten 
lkm.

S 3 8 / 6 / 4 750 / 1000 / 
1500

2 : II 9

S 4 12 / 6 / 4 500 / 1000 / 
1500

2 : II 9

Huomio!
Puhallinmoottori on ylikuormituksen aiheuttaman ylikuumenemisen varalta 
varustettu PTC-termistorilla. PTC-termistori on kytkettävä kytkentäkaappiin 
termistori- moottorinsuojareleellä.  
Jos näin ei tehdä, moottorivalmistajan takuu mitätöityy.

Y-kytkentä -kytkentä Y -kytkentä

Y -kytkin

Mittauspiste b)

Mittauspiste a)

L1

L2L3

L1

L2L3

L1

L2L3

1U

2W
2V

1V

2U

1W

2U

1U
2W 2V

1V1W

L1

L2L3

1U

2W 2V

1V

2U

1W

S2S1

L1

L2L3
L1

L2L3
L1

L2L3

L1

L2L3
L1

L2L3
L1

L2L3

1U

3W
3V

1V

3U

1W

3U

1U
3W 3V

1V
1W

2W 2V

2U

1U

2W
2V

1V

2U

1W

2U

1U2W 2V

1V1W

3W 3V

3U

S4S3
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05.19.03 EC-puhallin
Laiteyksikön ohjausjohtoja ei saa sijoittaa rinnakkain välittömästi verkkojohtoon. Varmista mahdollisimman suuri 
etäisyys. Suositus: etäisyys> 10 cm (erillinen kaapelireititys).

Verkkojännitettä ei koskaan saa kytkeä digitaalituloihin!

Vikavirtasuojakytkin

Optimaalisen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme vikavirtasuojakytkintä käytettäessä 300 mA 
laukaisusignaalia.

• 1 ~ puhallintyypeissä: vikavirtasuojakytkin (tyyppi A) 
Sähkövirta aiheuttaa hengenvaaran

  Poikkeus: Verkkoliitäntä kahden ulkojohtimen välillä syöttöverkossa 3 ~ 230 V 
Vikavirtasuojakytkimiä käytettäessä on huomattava, että niiden on oltava ”kaiken virran tunnistavia”.  
Standardin EN 50 178, Art. 5.2 mukaan muita vikavirtasuojakytkimiä ei saa käyttää.

• 3 ~ puhallintyypeissä: vikavirtasuojakytkin (tyyppi B) 
Sähkövirta aiheuttaa hengenvaaran 
 Vikavirtasuojakytkimiä käytettäessä on huomattava, että niiden on oltava ”kaiken virran tunnistavia”.  
Standardin EN 50 178, Art. 5.2 mukaan muita vikavirtasuojakytkimiä ei saa käyttää. 

Ziehl-Abegg -yksikön erityispiirteet

• Virransyöttö ulkoisille laitteille Vain moottorikoko "D", "G" (+24 V, GND)  
useiden laitteiden lähdöt eivät saa olla toisiinsa kytkettyjä!

• Sähkövirta aiheuttaa hengenvaaran 
 Jos useiden laitteiden digitaalitulojen ohjaus tapahtuu yhdessä, 10 V lähtöjännitettä saa käyttää vain yksi laite. 
Useiden laitteiden lähtöjännitettä ei saa kytkeä yhteen!

05.19.04 Sähkölämmömsiirrin
Ylikuumenemisen välttämiseksi laitteita on käytettävä mahdollisimman pienellä ilmamäärällä. Tämä tieto on 
ilmoitettu teknisessä dokumentaatiossa tai tilausvahvistuksessa.

Huomio: Jos tuuletin sammuu tai siinä ilmenee toimintahäiriö, sähkölämmönsiirrin kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä. Tehotasojen ja ylikuumenemisvahdin kytkentä - katso erilliset käyttöoppaat.

Laite on sammutettava ennen avaamista! Sammutusjärjestely on suunniteltava siten, että järjestelmää ei voida 
kytkeä päälle työstä vastaavan henkilön tietämättä.

Rakenneosien ylikuumenemisen välttämiseksi laitteen sammuttamisen yhteydessä puhaltimet saavat 
sammua vasta 3-5 minuutin jälkikäyntiajan jälkeen.

Lisäksi on noudatettava valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeita!

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä käyttöaineita/komponentteja.  
Kaikkien sähkölaitteiden/-komponenttien on oltava maadoitettuja.

05.19.05 Taajuusmuuttaja
Erillistoimitettavat taajuusmuuttajat on ennen koekäyttöä asetettava maksimitaajuudelle "f max". Tyyppikilvessä 
ilmoitettu puhaltimen maksiminopeus ei saa ylittyä! 

EMC-direktiivi ja radiohäiriöiden poisto on huomioitava. Verkkojen ohituspiireissä on tähti-delta-käynnistyksen tai 
suorakäynnistyksen järjestämistä varten noudatettava asianmukaisia sähköteknisiä määräyksiä.

Moottoriliitännän mitoituksessa on huomioitava taajuusmuuttajan hyötysuhde.

Direktiivin ETY 82/499 ja EMC-erittelyjen mukaan kaikissa taajuusmuuttajan lähtöpuolen kaapeleissa, mukaan lukien 
ohjaus- ja säätökaapelit, on oltava asianmukainen suojaus!

Valmistajan liitäntäohjeita on noudatettava!

Maadoituskaapelin poikkileikkauksen on oltava vähintään 10 mm² tai on käytettävä kahta maadoitettua, standardin  
DIN EN 50178 tai DIN 61800-5-1 mukaisesti liitettyä kaapelia. Kansallisia ja paikallisia kaapelin poikkileikkausta 
koskevia määräyksiä on aina noudatettava.

Vapaasti pyörivien puhaltimien osalta on tarkistettava, onko suorakäyttö verkkovirralla sallittua minimi-ilmamäärällä.

Käyttöönotto: käyttöönoton yhteydessä on noudatettava taajuusmuuttajan käyttöohjeita. Taajuusmuuttajan 
asetusarvot on kirjattava ylös.

Huomio: Sähköosien koskettaminen saattaa olla hengenvaarallista myös verkkovirrasta irtikytkemisen jälkeen. 
Odotusaika vähintään 15 minuuttia.

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä käyttöaineita/komponentteja.  
Kaikkien sähkölaitteiden/-komponenttien on oltava maadoitettuja. Tämä pätee erityisesti erillistoimitettaviin 
taajuusmuuttajiin. Niillä ei ole ATEX 2014/34/EU -hyväksyntää, joten niitä ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa 
tiloissa/ympäristöissä.
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05.20  Kylmätekniikka
Jos laitteistoasennusta ei ole suorittanut valmistaja, tehtävä on annettava valtuutetun kylmätekniikka-alan yrityksen 
tehtäväksi.

Laiteyksiksikön kylmäjärjestelmän osia (kompressori, keräin jne.) saa siirtää vain pystyasennossa. Kaikkea 
iskukuormitusta on vältettävä. Kylmäjärjestelmän täytössä on noudatettava asianmukaisen vesilain (Saksassa WHG) 
vaatimuksia.

Kylmäjärjestelmää ei saa koskaan asentaa ympäristöihin, joissa voi vapautua syttyviä kaasuja.

Kylmäjärjestelmää ei saa asentaa ATEX-ympäristöihin.  
Lisätietoja kylmäjärjestelmistä, katso

„05.13  Väliainepuolen liitännät (PWW, PKW, kylmäaine, höyry)“ sivulla 21

„05.15  Jäätymisenesto“ sivulla 22

„06.06  Kylmätekniikka“ sivulla 40

„8. Häiriöt ja vianpoisto“ sivulla 50

Huomio: Kaikki sähkötyöt ja kaapelointi tulee tehdä sähkömiehen toimesta ja kaikkia vaatimuksia tulee noudattaa. 
Ennen töiden aloitusta tulee tarkastaa että yksikkö on jännitteetön ja jännitettä ei voi kytkeä vahingossa. 

05.21  MSR-tekniikka
1. Kytkentäkaapin asennus (kun kytkentäkaappia ei ole integroitu ilmanvaihtolaitteeseen).
2. Kenttälaitteiden asennus (anturit, venttiilit, servomoottorit jne.)
3. Kattavan johdotuksen ja kytkentäkaapin syötön järjestäminen.
4. Kenttälaitteiden ja kytkentäkaapin liitäntätöiden suoritus.

Auomio: Kaikki sähkötyöt ja kaapelointi tulee tehdä sähkömiehen toimesta ja kaikkia vaatimuksia tulee noudattaa. 
Ennen töiden aloitusta tulee tarkastaa että yksikkö on jännitteetön ja jännitettä ei voi kytkeä vahingossa.

05.22  Ilmastointikoneet, säänkestävä WK-com-W
05.22.01 Laitteiden sijoittaminen
Säänkestävät ilmastointikoneemme ovat standardiin VOB Teil C / DIN 18379 mukaisia ”katto-keskusyksiköitä" ja 
niitä tarkastellaan osana TGA:ta. Laitteet on valmistettu koneenrakennusmääräysten mukaisesti, joten niitä ei voida 
pitää osana rakennusta (ks. erittelyt standardissa DIN EN 13053-6.2).

TÜV-Süddeutschland on testannut ilmastointikoneemme 
RAL GZ 652:n mukaisesti ja tarkastanut kotelon mekaanisen 
lujuuden EN 1886 mukaisesti.

Laiteyksiköiden sijoittaminen: Jos mahdollista, 
sijoituksen on oltava sellainen, että ulkoilman sisäänotto 
tapahtuu tuulesta poispäin olevalta puolelta. Jos tämä ei 
ole mahdollista, ilmanottoaukon yhteydessä on käytettävä 
sadesuojajärjestelyä, ei sääsuojaritilää.

Perustus: Laitteistot voidaan asentaa perustuksille tai 
perusrunkoalustalle. Vakiomallista laitelattiaa ei saa käyttää 
samanaikaisesti rakennuksen kattona.

Vakaus: Laitevakauden tarkastus (liitäntä paikan päällä 
olevaan alarakenteeseen) on suoritettava asennuspaikan 
mukaan paikalliset tuulikuormat huomioiden. Valmiiseen 
pohjarakenteeseen liittämistä varten on käytettävä 
rakennusviranomaisten hyväksymiä kiinnityselementtejä.

Laitekatto ei ole suunniteltu ylikäveltäväksi:: 
Tarkoitusta varten on järjestettävä asianmukaiset kulkusillat.

Lisäkuormat: Laitekattoon ei saa asettaa tai asentaa ylimääräisiä kuormia.

Eristetty runkoprofiili

Kattokalvo

Raakabetoni

Betonilevy

Tärinä- ja runkoäänieristelevyt 

Perusrunko Kattokalvo Kattoeristys

Sora

Höyrysulku

Kattokalvo 
tippareunalla

Tippareuna 
(tippunokka)
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05.22.02 Perustus

B)A)

15

80

50

80

50

50

35

C)

Laitemitat L/P

Laitemitat L/P Laitemitat L/P

Perusrunko 
Kattokalvo

 
Kattokalvo

A) Valmis perustus: Betonisokkelin korkeus riippuu paikallisista olosuhteista, esim. lumitilanne. Tärinän- ja 
äänenvaimennusta varten voidaan ilmastointilaitteen ja betonipohjan väliin sijoittaa vaimennuslevyjä.

B) ja C) Perusrunko: Pinnan on oltava tasainen. Perusrunko toimii myös liitäntänä paikan päällä olevan katon 
eristystä varten. Tärinän- ja äänenvaimennusta varten on perusrungon ja asennuspinnan väliin asetettava 
tarvittaessa eristysnauhoja. Vakiomallista laitelattiaa ei saa käyttää rakennuksen kattona.

 
05.22.03 Väliainepuolen liitännät

 
 
 
05.22.04 Toimitusyksiköiden asennus
Yhdistä laiteryhmät ja ruuvaa ne yhteen. 

Huomio! Tiivistys

Kiinnitä ja tiivistä kattofolionauhat (sis. varusteisiin) kiristyslistalla/eristysholkilla/joustoliitännällä. Hitsaa 
päällekkäinen kattokalvo kuumailmapuhaltimella, katso „05.22.05 Kattopinnoitteeen asentaminen:“ sivulla 30. 

Ilmastointilaitteeseen integroitu 
lämmitin- ja jäähdytinliitäntä:  
¦ Kulmaliitännät.

Säänkestävään rakenteeseen integroitu 
lämmitin- ja jäähdytinliitäntä: 
¦ Putkisto paikan päällä.

Lämmitin- ja jäähdytinliitäntä 
sivuseinän kautta:
¦ Eristys paikan päällä.
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05.22.05 Kattopinnoitteeen asentaminen:
1. Tarvittavat työkalut

1. silikonipuristin
2. kattorulla
3. saumantestain
4. peltisakset
5. mattopuukko
6. pitkä viivain
7. asennusohjeet
8. suojakäsineet
9. kuumailmapuhallin

2. Vaihe 1: Puhdistus
Puhdista limitettävät kattomateriaalit parhaan tartunnan saamiseksi puhdistusaineella. Limitettävien saumojen tulee 
olla puhtaita. Kuumenna materiaalia kuumailmapuhaltimella kunnes materiaali on tarttuvaa. Saumojen päälle tulee 
liimata leikatut palat kapillaarisen imeytymisen estämiseksi.

1

3

2

9
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3. Vaihe 2: Liittäminen kuumailmahitsauksella
 
Saumat tulee hitsata vähintään 2 cm leveydeltä.

Kuumailmahitsaaminen
Ilman lämpötilan tulee olla vähintään 5 °C. Kuumailmapuhaltimen lämpötila tulee olla 470 °C - 570 °C. 
Esilämmittämällä saumoja hitsaaminen voi olla mahdollista myös kylmemmällä. Tee ensin testihitsaus oikean 
lämpötilan löytämiseksi. 

Kaikki kuumailmapuhaltimet jotka tuottavat n. 470 °C - 570 °C lämpötilan ja joihin saa n. 40 mm suuttimen sopivat 
tarkoitukseen.

Kuumailmapuhaltimen suutin asetetaan n. 45 °  
asteen kulmaan suhteessa reunaan ja 30 °  
asteen kulmaan suhteessa kattomateriaalin pintaan.

Materiaalin saumat hitsataan yhdellä kertaa kun taas 
kapeat saumanauhat (max 33 cm) lämmitetään ensin 
pohjasta ja saumat hitsataan erikseen.

Lopuksi hitsatut alueet rullataan silikonirullalla 
kohtuullisella paineella.
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Alapuolella laminoidut levyt
Alapinnalla laminoidut kattolevyt ovat päällekkäin noin. 2 - 3 cm1 kalvon päässä, nidottu tai liimattu kuumalla ilmalla 
ja peitetty vähintään 16 cm leveällä laminoimattomalla aihiolla2. Aihion pituus on: arkin leveys + noin. 5 cm. 
Pyöristele aihion toisessa päässä olevat kaksi kulmaa. 

Aihio on sijoitettu levynivelen keskelle siten, että 
pyöristetty pää lepää noin. 5 cm aiemmin asetetulle 
levylle, joka on jatkuva sauman kohdalla. Aihion 
toinen pää on samassa tasossa. Tässä asennossa aihio 
niitataan keskelle kuumalla ilmalla ja hitsataan ympäri.

Aihion pyöristetyn pään alapuolella olevien sivutettujen 
arkkien pituussuuntaiset reunareunat on viistottu noin. 
5 cm kukin. Sama koskee aihion toisessa päässä olevien 
pituussuuntaisten saumareunojen päällekkäisyyttä.

Viistotuksen jälkeen aihio hitsataan tiukasti 
pituussuuntaisista reunoistaan   ja pyöristetystä päästä. 
Viistot alueet on hitsattava erityisen huolellisesti 
kuumalla ilmalla (kuumailmapuhallin (9)).

Varsinkin viistot alueet voidaan liittää lisäksi 
messinkipuristimella (2) kohtalaisella paineella.

Seuraavan rainan hitsattu reuna puolestaan   menee 
limitettyjen rainojen pitkittäisreunan yli

ja leikkaus viisteen alueelle vähintään 4 cm. Myös tällöin 
viistot alueet on hitsattava huolellisesti kuumalla ilmalla 
(kuumailmapuhallin (9)).

A
se

n
n

u
sj

är
je

st
ys

Viistot alueet
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4. Vaihe 3: Sauman tarkastaminen
Kun hitsaus on jäähtynyt ympäristön lämpötilaan, tiivistekerroksessa ei saa olla vieraita aineita koko hitsileveydellä 
(vähintään 2-3 cm) sauman etureunasta. Tämä tekee saumasta pysyvästi vedenpitävän ja erittäin stressaavan. 
Vedeneristyksen käyttökelpoisuus määräytyy ratkaisevasti sauman laadun perusteella.

Mahdollisten vikojen havaitsemiseksi hitsisaumat on tarkastettava koko pituudeltaan, erityisesti T-liitoksissa.

Kuumailmalla hitsatut saumat voidaan tarkastaa heti ympäristön lämpötilaan jäähtymisen jälkeen.

Tarkastus sauman reunoilla voidaan suorittaa 
rikkomattomasti ja käsityöläisen tapaan 
tarkastusneulalla.

Testineulan kärki tunkeutuu sauman limitykseen 
viallisissa kohdissa.

päällekkäin. Viat tulee hitsata tiukasti kuumalla ilmalla 
(kuumailmapuhallin (9))

Saumatiiviste
Kattomembraanien saumareunoja ei tarvitse tiivistää. Tiivistys voi lisäksi kiinnittää sauman reunan 

05.23  ATEX-suojaus
ATEX-suojauksen varmistamiseksi  
on toimittava seuraavasti:

•   Kaikki laitemoduulit on varustettava asianmukaisella 
potentiaalintasausjärjestelyllä (ks. kuva).

•   Kokonaislaite on liitettävä yhdestä kohdasta sähköisesti 
rakennuksen potentiaalintasaukseen.Käyttöönotto.

•   Kaikkien suodattimien on pölykeräytymien/-kuormituksen ja 
mahdollisten riskien välttämiseksi täytettävä ATEX-vaatimukset  
(ks. laitekohtainen tyyppikilpi).

Taajuusmuuttajat eivät kuulu ATEX-suojauksen piiriin Toimitetaan 
vain erillisenä tai ei käytössä millään alueella.

Jos potentiaalintasaus irrotetaan laitteesta töiden vuoksi, se on asennettava takaisin toimenpiteiden lopuksi. 
Potentiaalintasauksen suojaustoiminto on tarkistettava ja palautettava.

Laitetta ei saa käyttää käytön aikana, ks. ( „3. Turvallisuus“ sivulla 7 und „6. Käyttöönotto“ sivulla 34.)
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6. Käyttöönotto

06.01  Ensimmäinen koekäyttö
Kiristä sähköjärjestelmän kaikki liitännät!

Käyttöönoton yhteydessä on varmistettava, että ilmastointikoneiden erittelytiedoissa ilmoitetut tekniset rajat eivät 
ylity. 
Huomioi erityisesti seuraavat asiat: 

• Puhaltimen suurin pyörimisnopeus
• Käyttömoottoreiden suurin virrankulutus
• Laitteen sisäosien enimmäislämpötila 24 °C

Epäasianmukaisen käytön seurauksena voi olla laiteyksikön vahingoittuminen, jolloin valmistaja sanoutuu irti 
kaikesta vastuusta! 
Ilmastointikoneen käyttöönoton ja myöhemmän käytön yhteydessä on noudatettava laitekilvissä annettuja ohjeita!

Tarkastukset ennen ensimmäistä koekäyttöä

• Onko ilmastointikoneen sisäpuoli puhdistettu perusteellisesti, kaikki irto- ja vierasesineet poistettu?
• Onko kuljetustuet (punaisella merkityt osat) poistettu? 

Mahtuvatko tärinänvaimentimet liikkumaan vapaasti kaikissa suunnissa?
• Ovatko hihnapyörät kohdakkain? 

Onko kiristysistukoiden kiinnitys- ja kiristysruuvit tiukalla?
• Onko kiilahihnojen kireys asianmukainen?
• Ovatko ilmankostuttimen vesisäiliöt täynnä?
• Ovatko kaikki vesilukot täynnä vettä?
• Onko kaikki ilmakanavat liitetty ilmastointikoneeseen? 

Onko kaikki komponentit asennettu kanavajärjestelmään siten, että vaadittu ulkoinen painehäviö on 
olemassa?

• Onko moottorien liitäntäjännite asianmukainen?
• Tarkista toimilaitteiden pyörimissuunta! 

Huomio! Säätöpeltien toimilaitteet liikkuvat suljettu-tilassa rajoitinta vasten. Kytke puhallin päälle vasta, 
kun vastaavan venttiililäpän avoin asento on tarkistettu tai osoitettu rajakytkimellä. Varmista ohjaustekniikan 
osalta, että asianomaiset puhaltimet sammuvat välittömästi, kun läppäventtiilit sulkeutuvat. WOLF ei 
vastaa virheellisistä toimintatavoista aiheutuneista vahingoista. Järjestelmään on palopeltien aiheuttamien 
painehäviöiden välttämiseksi annettava ylipaineventtilit.

• Edellä mainittujen kohtien lisäksi kaikki komponentit, kuten pyörivä lämmönsiirrin on tarkastettava ja 
tarvittaessa säädettävä tässä käyttöoppaassa ja muissa toimittajien ohjeissa ilmoitettujen teknisten 
vaatimusten mukaisesti.

• Ovatko kaikki laiteyksikön pääsyaukot suljettu tarkastuskansilla tai -ovilla?
• Tarkista puhallinlaakereiden voitelu, suorita tarvittaessa jälkivoitelu.
• Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita! 

ATEX-laitteita saa käyttää vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

• Käyttöolosuhteet vastaavat käyttötarkoitusta. 
• Standardin EN 1127-1 mukaisia (itsesyttymiselle alttiita) aineita on vältettävä laitteen läheisyydessä.
• Asennusympäristön jatkuva ja riittävä ilmanvaihto (tekninen keskus) ATEX-laitteilla ilman määriteltyä 

Ex-aluetta; toimintaan liittyvä laitevuodon johdosta ulkona ei vyöhykesiirtymän vuoksi pääse muodostumaan 
räjähdysaltista seosta. 

Laitteen luo saa mennä ja sen parissa työskennellä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: 

• Ei räjähdysaltista seosta (tarvittaessa laiteyksikkö huuhdeltava ja tuuletettava). 
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Hydrauliikka - Lämmitys- ja jäähdytysväliaineen lisäys
Järjestelmän täytön ja ilmanpoiston yhteydessä vallitsee loukkaantumisvaara.

• Purkautuva painesuihku!
• Lämmitysaineen aiheuttama palovammavaara.
• Kylmäaineiden pakkassuojalisäaineiden aiheuttama ihoärsytys.

Seuraavien komponenttien enimmäispainerajoja on noudatettava.

• Lämmitin, jäähdytin - 16 bar - 20 °C.
• Putkisto WRG-KVS (lämmöntalteenotto kierrätysjärjestelmän kautta)  

Staattinen paine 1,7 bar, turvaventtiilin vastepaine 2,5 bar.
• Putkisto WRG-H-KVS (lämmöntalteenotto suurteho-kierrätysjärjestelmän kautta)  

Staattinen paine 5 bar, turvaventtiilin vastepaine 8 bar. 

HR-KVS-järjestelmän jäätymisenestolämpötilan tarkistus. Jäätymisenesto on asetettava alimman ulkolämpötilan 
mukaan. Valmistajan ilmoittamat ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa annetut tiedot on huomioitava.

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä käyttöaineita/komponentteja.  
Kaikkien sähkölaitteiden/-komponenttien on oltava maadoitettuja. On varmistettava, että lämmönsiirtimen korkein 
pintalämpötila ei saavuta syttyvän seoksen syttymislämpötilaa.

Tarkastukset ennen järjestelmän täyttöä
Ennen hydrauliohjausryhmän täyttämistä on tarkistettava seuraavat asiat

• Osat asennettu asianmukaisesti.
• Ilmanpoistoventtiili asennettu putkiston korkeimpaan kohtaan.
• Virtaussuunta venttiileille, pumpuille jne.
• Venttiilien jne. asennusasento.
• Liitäntä lämmittimestä, jäähdyttimestä vastavirtaperiaatteella - muuten seurauksena merkittäviä tehohäviöitä.
• Kaikki liitännät kunnolla kiinnitetty (ruuviliitokset, laipat jne.).
• Venttiilien, työntimien, toimilaitteiden kevyttoimisuus.
• Hydrauliletkut on huuhdeltava ja puhdistettava. 

Täyttö ja ilmanpoisto
Täytä hydrauliohjausryhmä hitaasti - suorita huolellinen ilmanpoisto. Ilmanpoistoventtiilin on oltava täyttöprosessin 
aikana auki. Tarkista täyton yhteydessä liitokset vuotojen varalta ja korjaa ne tarvittaessa. Sulje ilmanpoistoventtiili, 
kun väliainepuolella on saavutettu järjestelmäpaine.

Huomio!
Järjestelmän on oltava sammutettuna lmanpoistojärjestelyn (esim. WRG, KVS) avauksen yhteydessä. Varmista 
pääkytkin! Nesteet, esim. vesi-glykoliseos (-20 - 40 °C) ovat 5,0 baarin paineessa ja siksi ne voivat siten paeta 
yhtäkkiä. Henkilösuojaimia, esim. suojalaseja ja -käsineitä on käytettävä, lisäksi on noudatettava valmistajan ohjeita.

Tarkastukset täytön jälkeen
Kytke kiertopumppu päälle, tarkista pyörimissuunta, tarvittaessa käännä pyörimissuunta sähköisesti. Anna 
kiertopumpun käydä jääännösilman poistamiseksi ohjausryhmästä. Tarkista järjestelmäpaine, täytä tarvittaessa ja 
suorita uudelleen ilmanpoisto.

Tarkastukset - Väliaineena höyry
Höyrylämmönsiirtimessä ei saa esiintyä kondenssiveden muodostumista tai höyrykuplia. Lämmönsiirtimen 
höyrynsyöttö on varustettava kondenssiveden poistolla, muuten lämmönsiirrin voi vaurioitua höyrypaineiskujen 
vaikutuksesta. Lämmönsiirrin on varustettava kondenssiveden poistolla, poistojärjestelyn valmistajan asennusohjeita 
on noudatettava.

Ensimmäinen koekäyttö
Huomio! Väärät asetukset, vialliset komponentit tai virheelliset sähköliitännät voivat aiheuttaa järjestelmässä 
odottamattomia ja vaarallisia toimintatiloja käyttöönoton yhteydessä. Vaara-alueella ei saa olla henkilöitä 
tai esineitä. Liitännöistä ja tuulettimen osista on poistettava mahdolliset kokoonpanojäämät ja vierasesineet. 
Käyttöönotto on sallittu vasta, kun kaikki turvatoimenpiteet on suoritettu ja riskitekijät on suljettu pois.

• Ovatko kaikki säätöpellit auki? Jos säätöpellit ovat kiinni, laitekotelo voi vaurioitua!
• Kytke pääkytkin päälle.
• Onko taajuusmuuttaja asetettu maksimitaajuudelle "f max"? Tyyppikilvessä ilmoitettua enimmäisnopeutta ei 

saa ylittää! Järjestelmää on käytettävä läpi taajuusalueen, resonanssialueet on häivytettävä!
• Käynnistä moottori hetkeksi niin, että puhaltimen pyörimissuunta (nuoli puhallinkotelossa) on tarkistettavissa.
• Kun puhallin on asennettu järjestelmään, on suoritettavatarkastus tärinättömän toiminnan varmistamiseksi. Jos 

ISO 10816-1:n mukaiset raja-arvot ylittyvät, tietyt nopeusalueet (katso moottorin asetukset) voidaan peittää. 
Huomio! Esim. kuljetusvaurioista, virheellisestä käsittelystä tai epätasapainosta johtuva voimakas tärinä voi 
aiheuttaa vaurioita.
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• Tarkastus tehdään ovet suljettuina tarkistusaukon kautta tai moottorin sammutuksen jälkeen tarkastusluukut 
avaamalla. Tarvittaessa pyörimissuunta on vaihdettava. 
Huomio! Älä koske pyörivään puhaltimeen tai käyttölaitteeseen!

• Mittaa käyttömoottorin virrankulutus. Se ei saa olla suurempi kuin tyyppikilvessä ilmoitettu!
• Tarkista moottorin käynnistysaika! Virrankulutuksen on  -  -vaihtokytkennän puitteissa palattava 

nimellisvirtaan. Käytä tarvittaessa raskasta käynnistysrelettä.
• Suorita ilmamittaus ja tarkista ulkoiset painehäviöt. Jos ulkoiset painehäviöt ovat liian alhaisia, ilmavirtaus 

kasvaa, mikä johtaa rakennekomponenttien ylikuormitukseen.
• esim.  -  Moottorit ovat ylikuormitustilassa.

  -   Pisaraerottimet päästävät läpi, mikä aiheuttaa vesivahinkoja seuraavassa laiteyksikössä ja 
rakennuksessa. 

Tärkeää hygienialaitteissa 
• Ilmastointikonejärjestelmien on varmistettava, että huoneiden väliset ilmavirtuaukset suuntautuvat 

korkeampien vaatimusten huoneista alhaisempien vaatimusten huoneisiin!
• Portaattoman nopeussäädön on varmistettava vähintään 15 % minimitilavuusvirta nimellistilavuusvirtaan 

nähden.
• Tulo- ja poistoilmavirtojen erilaisen käsittelyn ohella tuloilmavirran vakauden ylläpitämisellä on erittäin suuri 

merkitys.
• Ennen puhaltimen lopullista käyttöönottoa on suoritettava tärinänmittaus.  

Nimellisilmavirtauksen tarkastamiseksi on oltava käytettävissä tilavuusvirtausmittari.

 
06.02  Puhallinosa

Poista ennen käyttöönottoa kuljetustuet (punaisella merkityt osat). 
Puhallinakselin on oltava vaakatasossa kaikissa asennusasennoissa. 
Pystyilmakanavia varten saa käyttää ainoastaan erityissuunniteltuja 
puhallinosia. Tärinänvaimentimien on aina oltava paineenalaisia. 

Pitkäkestoiset seisokit kosteassa ympäristössä saattavat aiheuttaa 
laakerivaurioita. Korroosion välttämiseksi on ryhdyttävä asianmukaisiin 
suojatoimenpiteisiin.

Ilmastointijärjestelmän täydellisen asennuksen jälkeen  
(valmiit ilmakanavat) ja suljetut tarkastusluukut

1. Tarkista puhallinpyörän pyörimissuunta.
2. Tarkista puhallinmoottorin virrankulutus. („05.19  

Sähköliitäntä“ sivulla 25)
3. Suorituskykytarkastus  

- Ilmamäärä  
- Kokonaisvastus 
suoritus ja tarvittaessa korjaus pyörimisnopeutta muuttamalla.

4. Tarkista moottorin käynnistysaika.
5. Tarkista puhaltimen ja moottorin laakerien voitelu, voitele 

tarvittaessa uudelleen. Puhaltimen ja moottorin valmistajan 
ohjeita on noudatettava.

6. Pitkäkestoisten seisokkien aikana puhallinta on käytettävä 
säännöllisesti lyhyen aikaa mekaanisesta rasituksesta tai 
kosteudesta johtuvien laakerivaurioiden välttämiseksi. Pitkän 
varastoinnin jälkeen laakerit on tarkistettava ennen asennusta.

Moottorin virrankulutuksen on  -  -vaihtokytkentäajan puitteissa 
palattava nimellisvirtaan. Käytä tarvittaessa raskasta käynnistysrelettä.
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06.02.01 Käyttö: Hihnan kireys, hihnan kohdistus
Hihnapyörien ja laakereiden tarpeettoman kuormituksen ja ylikuumenemisen sekä kiilahihnojen nopean kulumisen 
välttämiseksi kiilahihnojen kohdistuksen ja kireyden on oltava asianmukainen. 
Säätö tapahtuu käyttömoottorin asentoa muuttamalla. Moottoria voidaan kannattimen kiinnitysruuvien löysäämisen 
jälkeen siirtää pitkittäis- ja poikittaisakselilla. 
Malleissa WK-com 42, 63, 85, 127, kiilahihnan kireys säädetään siirrettävän moottorikelkan avulla:  
Löysää lukkomutterit – kiristä – kiristä lukkomutterit uudelleen.

Huomio!
Kiilahihnat on tarkistettava ja kiristettävä uudelleen ensimmäisten 30 minuutin käytön jälkeen.

Kiilahihnojen kireys:
Kiristä vain sen verran, että kiilahihna ei pääse luistamaan käynnistyksen yhteydessä. Kiilahihnan on joustettava 
jonkin verran.

Laskutapa testimomenttia varten:
Painallusjousto x = E * L; E = Painallussyvyys per 100 mm (ks. taulukko), L = keskietäisyys m.

 Arvot kapeille kiilahihnoille (DIN 7753 mukaan)

Kiilahihna  
Profiili

Hihnakohtainen 
painallusmomentti N

Hihnapyörän pienin 
halkaisija

Painallussyvyys per 
akselietäisyys 100 mm

SPZ 25
> 71  < 90

> 90  < 125 
> 125

2,20 
2,05 
1,90

SPA 50
> 100  < 140 
> 140  <200 

> 200

2,75 
2,55 
2,45

SPB 75
> 112  < 160 
> 160  < 224 
> 224  < 355

3,00
2,55
2,22

Tarkistus esikiristyksen mittauslaitteella 
Kiilahihna  

Profiili
Hihnapyörän pienin 

halkaisija
Hihnavoima N 
Ensiasennus

Hihnavoima N 
Jälkikiristys

SPZ > 71  < 90 
> 90  < 125

250
350

200
250

SPA > 100  < 140 
> 140  <200

400 
500

300 
400

SPB > 112  < 160 
> 160  < 224 
> 224  < 355

650 
700 
900

500 
550 
700

 
Kiilahihnan pituus - Kiilahihnan vaihto
Monihihnakäytöissä saa käyttää vain yhden valmistajan kiilahihnoja kerrallaan. Vanhojen ja uusien kiilahihnojen 
käyttö samanaikaisesti on kielletty. Kun hihnanvaihto on ajankohtainen, kaikki hihnat on vaihdettava kerralla.

Huomio! Varmista ennen käyttöönottoa, että kaikki ruuvit on kiristetty asianmukaisesti.

Lattahihnat ovat huoltovapaita. Rasvaaminen kielletty!

Lattahihnojen mittaaminen
Päättömänä liitetyn hihnan tilauspituus mitataan sisäpuolelta, ts. kitkapinnalta.
• Aseta hihna pystysuoraan, lukitse sisällä olevan teräsnauhamitan pää.
• tai suorita mittaus suoraan hihnapyörän yli. 

Lattahihnojen paikalleen asettaminen
• Tarkasta akseleiden suuntaus ja hihnapyörien kohdistus tarpeen mukaan 
 Muokkaa valmistajatietoja.
• Puhdista hihnapyörien hihnaurista mahdolliset korroosionsuoja-aineet, lika ja öljy.
• Aseta hihna paikalleen laitevalmistajan ohjeiden mukaan. 

Huomaa: Extremultus-hihnoja ei saa nostaa hihnapyörien reunan yli tai vääntää työkaluilla. 
Seurauksena voi olla reunavaurioita ja hihnan taittuminen tai repeäminen. Erityisesti A-sarjan 
tyypit ovat (Aramid-vahvikkeen takia) alttiita tällaisille vahingoille.

Hihnakäytön on täytettävä ATEX-direktiivin vaatimukset.



3838

06
Ilmastointikoneet WK-com sarja
Käyttöönotto

 Lattahihnojen venyminen
Jos käytössä ei ole rasitus-/venymämittaria, on toimittava seuraavasti:
• Tee sileän hihnan päälle kaksi ohutta merkintää.
• Venytä hihnaa, kunnes mittausmerkkien välinen etäisyys on saavuttanut määritetyn arvon.
• Pyöritä käyttöä useita kertoja ja mittaa uudelleen. 

Esimerkki: 
Mittausmerkkien etäisyydet vaadittavalla 2 % hihnavenymällä.
(Lisätiedot - katso hihnamerkinnät tai varustetiedot).

ei venynyt venynyt

1000 mm 1020 mm

500 mm 510 mm

250 mm 255 mm

 
Tarkista ennen käyttöönottoa kireyden ja kohdistuksen asianmukaisuus. Vaadittava kireys, katso hihnamerkinnät. 
Suorita n. 100 käyttötunnin jälkeen tarkastus.

Hihnakäytön on täytettävä ATEX-direktiivin vaatimukset. 

06.02.02 Kiilahihnojen pyörimisnopeuskorjaus
Korjaus voidaan tehdä osittain säädettävällä kiilahihnapyörällä. 

Kun hihna on irrotettu kuusiokoloruuveja löysäämällä, moottoria (puhallinta) vastapäätä 
kierrenavassa oleva hihnapyöräpuolikas voidaan säätää pyörittämällä sitä. Jos virrankulutus 
kasvaa, pyörimisnopeutta on alennettava. 

Hihnapyöräpuolikas loitontuu toisesta puolikkaasta vastapäivään pyörittämällä, jolloin 
hihnapyörän kehämitta pienenee (alempi pyörimisnopeus). 

Varmista kierteen vaurioitumisen estämiseksi, että kuusiokoloruuvit kohtaavat jälleen 
kierrenavan madaltumisen jälkeen. Kiristä kuusiokoloruuvit säädön jälkeen uudelleen ja 
vaihda kiilahihna.

06.02.03 Tärinämittaus - Tilavuusvirran mittaus
Ennen puhaltimen lopullista käyttöönottoa on suoritettava tärinämittaus. Nimellisilmavirran valvomiseksi 
suosittelemme tilavuusvirtamittarin asennusta kaikkiin puhaltimiin.

06.02.04 Huoltokytkin
Huomio: Jokaiseen puhallinosaan on asennettava huoltokytkin käyttömoottorin erottamiseksi huoltotöiden ajaksi 
virransyötöstä.

Sähkölaitteisiin kohdistuvia toimenpiteitä saavat tehdä ainoastaan valtuutetut sähköalan ammattilaiset.

06.02.05 Moottorikotelo
Ilmavirtaus on moottorin jäähdytyksen varmistamiseksi asetettava riittävän tehokkaaksi.  
Jäähdytysteho riippuu puhallinosan negatiivisesta paineesta ja sitä voidaan siksi säätää vain paikan päällä ja 
asennettuna. 
Kiinnitä lyhyt mittauskanava ulkopuolen ilmanottoaukkoon ja määritä ilman nopeus ilmanopeusmittarilla. Lasketun 
ilmamäärän on oltava yhdenmukainen moottorivalmistajan ilmoittamien teknisten tietojen kanssa.

Korjauksia voidaan tehdä siirtämällä työntösäädintä moottoriakselin imuaukossa.

06.03  Pyörivä lämmönsiirrin
Huomio: Noudata sivulla 7 annettuja yleisiä turvallisuusohjeita!

Huomio: Jos virransyötön täydellistä erotusta huoltotöiden yhteydessä ei ole varmistettu, moottori voi käynnistyä 
tahattomasti esim. automaattipuhdistuksen takia. Seurauksena on raajojen altistuminen puristumisvaaralle. 

Kaikki vierasesineet ja epäpuhtaudet on ennen roottorin käyttöönottoa poistettava ja on varmistettava, että mikään 
ei estä roottorin vapaata pyörimistä. 

Tiivistysnauhat on työnnettävä mahdollisimman lähelle varaajamassaa.  
Suora hionta, edes käyttötilassa, ei ole suositeltavissa.
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Roottorille on jo tehtaalla suoritettu esiasetus. Jälkisäätö voi kuitenkin paikallisten olosuhteiden vuoksi olla tarpeen. 
Noudata pyörivän lämmönsiirtimen valmistajan antamia käyttöohjeita. Roottorin tiivisteet tulee tarkastaa ja säätää, 
jos se on tarpeen.

Suorita käytön tarkastus avaamalla roottorin reunassa sijaitseva merkitty tarkastuskansi. Kiilahihnan on oltava 
riittävän kireällä. Kiilahihojen kireys on tarkistettava 400 käyttötunnin välein.  
Roottorin pyörimisnopeus ei saa ylittää pyörivän lämmönsiirtimen valmistajan ilmoittamia erittelyjä. Pyörimissuunta 
on tarkistettava (nuolet roottorikotelossa). Roottorin varaajamassa on lisäpuhdistuslaitteella käännettävä 
poistoilmalta tuloilmalle. 

Varaajamassan säätö on sovitettava paineolosuhteiden laitekohtaisiin käyttöoloihin ja se on tarkistettava uudelleen 
käyttöönoton jälkeen.

Roottori täytyy säätää ja testata ennen puhaltimien käyttämistä. Sen jälkeen testaus suunnitelluilla ilmavirroilla.

Tuloilman poistoilmakontaminaation estämiseksi, paine-olosuhteet on asetettava siten, että toiminnallinen vuoto 
kohdistuu tuloilmapuolelta poistoilmapuolelle. 

Adiabaattinen poistoilman kostutus 
On varmistettava, että ilmankostuttimen vaikutuksesta roottorissa ei tapahdu ylikostumista tai että varaajamassa ei 
kastu kosteuden vaikutuksesta. 

ATEX-laitteissa saa käyttää vain hyväksyttyjä komponentteja. Kaikkien sähkökomponenttien on oltava 
maadoitettuja.  
On varmistettava, että vyöhykkeen siirtoa ei tapahdu. 

06.04  Ilmapesuri
Huomioitava ennen käyttöönottoa!

• Puhdista pumppuvaurioiden ehkäisemiseksi vesiallas.
• Täytä allas vedellä 10 mm sisäänrakennetun vesilukon tai ylivuotoputken alapuolelle.
• Säädä uimuriventtiili tälle vesitasolle.

Huomio: Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä vesilukko on täytettävä vedellä, muuten kostutin imee ilmaa 
alipaineella. Ylivirtausta ei välttämättä tapahdu, mikä voi aiheuttaa altaan ylivirtauksen.

• Järjestelmä otetaan käyttöön ilmapuolella, ilmamäärän säätö tapahtuu käyttötilan mukaan.
• Käynnistä kiertovesipumppu pyörimissuunnan tarkistuksen jälkeen.  

Varoitus: Vesi virtaa myös väärään suuntaan pumpattaessa.

Pumpun pyörimissuunnan tarkistus saa tapahtua vain altaan ollessa täynnä!
Tarkista pumpun virrankulutus.

• Tarkista tiiviyden varmistamiseksi pumpun painelinjan ruuvi- ja laippaliitännät.
• Mittaa ulospuhallus ja säädä se niin, että puhallusmäärä on kaksi kertaa niin suuri kuin haihtumisnopeus. 

Demineralisoidulla vedellä puhallusmäärä pienenee 50 %.
• Käytä kostutinta useita tunteja. Ensimmäisinä päivinä vesipisarat voivat tunkeutua pisaraerottimeen, 

 koska erotuskyky riippuu kostutustilasta. 
• Kytke kiertopumppu päälle 2 vuorokauden välein vähintään 1 minuutin ajaksi (tarvitaan ajastin!).
• Jos standardin VDI 3803 (liite A4 taulukko 9) mukaiset veden raja-arvot tai kostutinvalmistajan määrittämät 

erityisraja-arvot savutetaan, huolto on suoritettava välittömästi! („7. Huolto“ sivulla 41) 

Jos jäätymisvaara on olemassa, tyhjennä vesiallas, pumppu ja putkisto!
Suositeltavat raja-arvot ilmanpuhdistimen kierrätysveden laadulle VDI-asetuksen 3803 (liite A4 taulukko A1) 
mukaisesti.

Käytä ilmapesuria useita tunteja. Ensimmäisinä päivinä vesipisarat voivat tunkeutua pisaraerottimeen, koska 
erotuskyky riippuu kostutustilasta. Poista kerrostumat pisaraerotinprofiileista määrävälein.

Kytke kiertopumppu päälle 2 vuorokauden välein vähintään 1 minuutin ajaksi (tarvitaan aikaohjaus!).

Lisäksi on noudatettava ilmankostutin-ilmapesurivalmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjeita! Kostuttimessa 
käytettävän veden on täytettävä juomavesiasetuksen mikrobiologiset vaatimukset. Takaisinsyötön juomavesiverkkoon 
on oltava estetty. Kostuttimen on sammuttava automaattisesti heti, kun ilmastointijärjestelmä kytketään pois 
päältä tai siinä ilmenee toimintahäiriö. Takaisinsyötön juomavesiverkkoon on oltava estetty. Puhaltimen (tai 
ilmastointijärjestelmän) on oltava käynnissä, kunnes kaikki ilmankostuttimen pinnat ovat kuivia. 

Kosteutusteho:

• Pumppupaine?
• Tarkista pumpun pyörimissuunta!
• Toimivatko kaikki suuttimet?

Vianetsintä:      Veden tunkeutuminen:

• Onko kondenssiveden poistoputki asennettu oikein?
• Saavutetaanko nimellisilmamäärä?
• Suutinsuihkun on kohdistuttava ilmavirtaa vastaan!
• Pumppupaine < 3 bar?
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06.05  Höyrykostutin
Kun ilmastointikone on varustettu kattavasti höyrykostuttimella, toimintamääritykset tapahtuvat toimittajan ohjeiden 
sekä hygieniavaatimusten mukaan, esim.:

Jos höyrykostutin kuuluu asiakaserittelyyn, edellä mainitut kohdat siirtyvät tilaajan vastuualueelle! 

Kostuttimessa käytettävän veden on täytettävä juomavesiasetuksen mikrobiologiset vaatimukset. Takaisinsyötön 
juomavesiverkkoon on oltava estetty. Kostuttimen on sammuttava automaattisesti heti, kun ilmastointijärjestelmä 
kytketään pois päältä tai siinä ilmenee toimintahäiriö. Takaisinsyötön juomavesiverkkoon on oltava estetty. 
Puhaltimen (tai ilmanvaihtojärjestelmän) on oltava käynnissä, kunnes kaikki ilmankostuttimen pinnat ovat kuivia. 

06.06  Kylmätekniikka
Kaikissa toiminnoissa on noudatettava sovellettavien kansallisten tai kansainvälisten määräysten ja standardien 
vaatimuksia.

Kylmäjärjestelmien kokoamisen ja käyttöönoton saa suorittaa vain valmistaja tai muut pätevät ja pätevät henkilöt. 
Tämä pätee myös kunnossapitoon. Kaikki toiminnot edellyttävät kylmäjärjestelmiä koskevien vaatimusten (EU) 
nro 517/2014 ja (EY) nro 1516/2014 sekä sovellettavien standardien ja direktiivien (esim. EN 378, BGR 500 ja 
F-kaasuasetus) tiukkaa noudattamista.

Luoksepäästävyyden optimoimiseksi on noudatettava kaikkia rakennevaatimuksia. Laite- ja kanavistoasennus 
on suoritettava loppuun ja syöttöaineliitäntä ja jatkuva käytettävyys on varmistettava. On varmistettava, että 
järjestelmää/laitetta voidaan käyttää käyttöpisteessä.  
Kaikki tarvittavat kylmälaitteeseen liittyvät toimenpiteet on suoritettava. 

Kaikki tarvittavat sähköjohdot on yhdistettävä kytkentäkaappiin. 
• Syöttö  • Vapautuskosketin   • Tehonsäätö (jos on)

Huomio: Sähköliitäntä- ja johdotustyöt on annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi. Voimassaolevia 
määräyksiä on noudatettava.
Mitään toimenpiteitä ei saa suorittaa ennen kuin järjestelmä on erotettu sähköverkosta. 
Varmista ennen työn aloittamista, että toimenpidekohde on jänniteetön. 

Järjestelmän käyttö 
Takuu ei korvaa epäasianmukaisen käsittelyn, käytön tai ohjeiden laiminlyönnin seurauksena aiheutuneita vahinkoja. 
Kylmäjärjestelmään luvattomasti tai omavaltaisesti tehdyt muutokset aiheuttavat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
ja liitäntävakuutuksen raukeamisen. 

Kylmäkoneen käyttö on sallittu vain ilmastointikoneen käytön yhteydessä. Kylmäjärjestelmän vikailmoitukset näkyvät 
ohjauskaapin näytössä.

Toistuvat tarkastukset 
Saksalaisen käyttöturvallisuusasetuksen (BetrSichV) 15 § mukaan järjestelmään ja sen komponentteihin kohdistuvat 
osittain toistuvat tarkastukset on annettava pätevän henkilön tai valtuutetun tarkastuslaitoksen tehtäväksi. Myös 
muita asennuspaikassa sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä on noudatettava.

Laiteyksikön täyden toimintakyvyn ylläpito edellyttää säännöllistä kunnossapitoa. F-kaasuasetus (F-Gas Verordnung) 
määrittää laitteiston kylmäainetäytön tiiviystarkastusten määrän (kylmäainepiiriä kohden).

Huomio: Järjestelmä sisältää Kioton pöytäkirjan mukaista fluorattua kasvihuonekaasua. Ympäristönsuojelusyistä 
kylmäainetta ei saa koskaan päästää ilmakehään. Järjestelmässä saa käyttää vain kompressorivalmistajan 
hyväksymää öljytyyppiä (ks. kompressorin tiedot), muussa tapauksessa seurauksena voi olla järjestelmän 
vaurioituminen.

Kylmä- ja lämmitysaineiden parissa toimittaessa on noudatettava yleisiä turvallisuus- ja työhygieniamääräyksiä ja 
käytettävä standardin BGV D4 mukaisia henkilösuojaimia (suojalasit, -käsineet, turvajalkineet S1 jne.).

Fyysistä kosketusta kylmäaineen kanssa on vältettävä. Seurauksena voi olla paleltumavammoja. (Hajuttoman ja 
mauttoman) kylmäaineen pääseminen ilmakehään voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Jos kylmäainetta on päässyt 
ilmaan, tilaan (huone) saa mennä vain asianmukaisella paineilmahengityslaitteella varustettuna, mikäli ilman 
vaarattomuutta ei ole voitu osoittaa. 

Huomio! - Kylmäainetta:

• Ei kondenssimuodostusta kostutussuunnassa.
• Ei pisaramuodostusta kostutussuunnassa.

• Riittävä kostutusetäisyys seuraaviin komponentteihin.
• Käytä höyryn tuottamiseen juomavesilaatuista vettä.

• Pidä etäällä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
• Säiliöiden säilytyksen on tapahduttava hyvin 

tuuletetussa paikassa.

• Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen.
• Älä hengitä kaasuja, höyryjä tai aerosoleja.
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06.07  MSR-tekniikka
Käyttöönoton saa suorittaa ainoastaan MSR-tekniikkaan erikoistunut henkilöstö. Voimassaolevia määräyksiä on 
noudatettava. 

Huomio: Kaikki sähkötyöt ja kaapelointi tulee tehdä sähkömiehen toimesta ja kaikkia vaatimuksia tulee noudattaa. 
Ennen töiden aloitusta tulee tarkastaa että yksikkö on jännitteetön ja jännitettä ei voi kytkeä vahingossa. 

06.08  ATEX-suojaus
Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että kaikki laitteen ja rakennuksen potentiaalintasausjärjestelyt on liitetty ja 
toiminnassa.

Avoimet kaapelit ja linjaläpiviennit on kytkettävä tai suljettava paikan päällä vaaditun ATEX-direktiivin (sytytystyypit) 
ja lakien mukaisesti. Toimenpiteen saavat suorittaa vain koulutetut räjähdyssuojausasiantuntijat.

7. Huolto

07.01  Takuu
Valmistajan takuu ei korvaa epäasianmukaisen käsittelyn, käytön tai huollon seurauksena aiheutuneita vahinkoja. 
Kokemuksen mukaan epäasianmukaisesta tai puutteellisesta huollosta johtuvat vahingot muuttuvat ajan myötä 
vakavammiksi. 
Kulutustarvikkeet ja -osat eivät yleensä kuulu takuun piiriin.

Lainsäätäjä on määrittänyt turvavarusteiden vuosihuoltovälit yksiselitteisesti seuraavasti:

esim. Arbeitsstättenverodnung - § 4, 3

Turvalaitteiden tarkastuksia saavat suorittaa vain asiantuntevat ammattihenkilöt!

VDI 6022   Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisiin kohdistuvat hygieniavaatimukset
VDI 3801  Ilmanvaihtojärjestelmien käyttö
DIN EN 13053   Suorituskykyohjelma rakennusten ilmastointilaitteiden ja muiden teknisten  

varusteiden huoltoa varten; Ilmastointilaitteet ja -järjestelmät
AMEV  Suositus – Huolto 85
DIN 1946/4  Sairaaloiden ilmastointijärjestelmät
DIN EN 13053  Keskusilmastointilaitteistot – Suorituskykykytiedot laitteille, komponenteille ja rakenneyksiköille

Viittaamme edellä mainittuihin määräyksiin sisältyviin tarkistuslistoihin, joissa on annettu huoltovälejä koskevia 
suosituksia.

Ilmastointijärjestelmien huolto- ja korjaustöissä edellytetään standardin VDI 6022 luokka B (hygieniakoulutus) 
mukaista koulutusta.

Kylmälaitteen takuu pätee vain, jos huoltovälejä on noudatettu aukottomasti ja huollot on suorittanut 
kylmätekniikka-alan asiantuntijayritys. Todistus asianmukaisesta huollosta on dokumentoitava huoltovihkoon tai 
lokikirjaan (EU-)asetuksen nro 517/2014 ja (EY-)asetuksen nro 1516/2014 mukaisesti.

Laiteen asennuksessa ja käytössä on huomioitava laitevalmistajan  käyttö- ja huolto-ohjeet.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävissä huolto- ja puhdistustöissä saa käyttää vain asianmukaisia kipinöimättömiä 
työkaluja (EN 1127-1). Henkilöiden varauksille altistumisen välttämiseksi on huoltotöiden ja laitteen käsittelyn 
yhteydessä käytettävä ESD-jalkineita (TRGS 727). Sähköstaattisista varauksista johtuvien syttymisriskien 
välttämiseksi ATEX-laitteiden pintoja saa puhdistaa vain kostealla, antistaattisella liinalla.

Os pätevä henkilöstö tekee muutoksia ja komponentteja tai varaosia on uusittu ja/tai korjattu, on suoritettava 
uusi ATEX-direktiivin mukainen EY-vaatimustenmukaisuus tai turvallisuusarviointi (luokka, lämpötilaluokka 
jne.). Vasta tämän jälkeen laite voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Jos kolmannet osapuolet tekevät yksikköön 
sopimattomia muutoksia tai jos uusittua turvallisuusarviointia (ATEX-direktiivi) ei ole suoritettu, WOLF:n 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai sisällyttämistä koskeva vakuutus raukeaa..
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 07.02  Puhdistus
Huomio!

• Puhdistustöitä saa suorittaa vain laitteen ollessa pois päältä.  
Laite on varmistettava tahattoman päällekytkeytymisen varalta. 

• Kohdassa annettuja yleisiä turvallisuusohjeita on noudatettava „3. Turvallisuus“ sivulla 7
• Puhdistustoimenpiteitä saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilöstö. Suoraa kosketusta desinfiointiaineisiin 

on vältettävä. Henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, käsineitä ja suojavaatetusta, on 
käytettävä. Lisäksi on noudatettava käytettäviä puhdistusaineita koskevia ja käyttöturvallisuustiedotteissa 
annettuja ohjeita.    

• Puhdistustöiden jälkeen laitteen on oltava täysin kuiva ja puhdas. 
• Puhdistustöiden päätyttyä on tarkastettava, että laitteeseen ei ole jäänyt vierasesineitä (esim. puhdistusliinoja).
• Laite on puhdistettava perusteellisesti erityisesti ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Erityisesti on varmistettava, 

että laitteeseen ei ole jäänyt lisävarusteasennusten seurauksena porauslastuja. Voimassa olevia ohjeita ja 
standardeja (esim. VDI 6022) on noudatettava.

• Alkoholipitoisia desinfiointiaineita käytettäessä on huomioitava, että työliuosta on oltava 50 ml/m² 
käsiteltävää pintaa kohden ja enintään 2 m². 
Tulipalo- ja räjähdysvaaran vuoksi tätä määrää ei saa ylittää pinta-alaltaan suurissa sovelluksissa.

• Sähköstaattisista varauksista johtuvan syttymisriskin välttämiseksi ATEX-laitteiden pintoja saa puhdistaa vain 
kostealla antistaattisella liinalla.

• Karkeat epäpuhtaudet on ensin puhdistettava kuivana tai kosteana. Lisäksi voidaan käyttää imurointia.
• Muu lika on poistettava kuivalla liinalla, tarvittaessa kyseeseen tulee pesu pienellä vesimäärällä emäksisiä 

puhdistusaineita käyttäen. Pinnat on kuivattava pesun jälkeen.
• Pintojen on oltava kuivia ennen desinfiointia. Käytettävien desinfiointiaineiden on sovelluttava RLT-laitteille.
• ZPintojen desinfiointiin käytettävien aineiden on oltava DGHM-luettelon mukaisia tai niillä on oltava, DVG- tai 

VAH-sertifikaatti. Ilmoitettuja pitoisuus- ja vaikutusaikaohjeita on noudatettava. Tällaisia puhdistusaineita 
ovat esim. B. BODE Microbac, Bode Bacillol AF tai DESOMED Desotop. Vastaavat pitoisuudet, sovellukset ja 
turvallisuusohjeet löytyvät valmistajan tuoteselosteista. Tarvittaessa pinnan yhteensopivuus on testattava 
näkymättömällä alueella etukäteen. Saippuaan tai pesuaineisiin ei saa lisätä desinfiointiliuoksia tai 
desinfiointiaineita. Vetyperoksidin H2O2 tai muiden hapettavien aineiden käyttö desinfiointiin on kielletty. 

• Puhdistuksessa ei saa käyttää naarmuttavia ja/tai hiovia sieniä tai työkaluja (pintasuojaus tuhoutuu).
• Puhdista tarkastusovien tiivisteet, ja tarkasta ne bakteeri- tai sienikasvustojen tai vuotojen varalta. Tiivisteet 

kannattaa käsitellä kosteutta hylkivällä suoja-aineella.
• Desinfiointiaineita laajamittaisesti käytettäessä on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta kohdealueilla.

Voimassa olevia ohjeita ja standardeja on noudatettava! Suosittelemme vähintään VDI 6022:n mukaisten puhdistusvälien 
noudattamista, mikäli muita vaatimuksia ei ole.  
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07.03  Järjestelmäosien huoltovälit
Soveltamisaika ei seuraavissa yhteyksissä ole määritettävissä. Järjestelmän huolto- ja puhdistusvälit riippuvat 
yksinomaan kontaminaatioasteesta. Se taas on riippuvainen ulkoilman tai ympäröivän ilman pölypitoisuudesta.

      Tarkistuslista ilmanvaihtojärjestelmien käyttöhygienian ja kunnossapidon varmistamiseksi

Tehtävä Mahd. toimenpide
Kuukautta

1 3 6 12 24

1 Kammiokeskukset / Laitekotelo

1.1 Tarkastus ilmapuolen likaantumisen, vaurioiden ja 
korroosion varalta Puhdistus ja kunnostus x

1.2 Tarkastus vedenmuodostuksen varalta Puhdistus, syyn selvittäminen x

2 Ilmansuodatin 

2.1 Tarkastus kontaminaation, vaurioiden (vuodot) ja hajujen 
varalta

Kyseisten ilmansuodattimien vaihto, jos 
suodatinvaiheen edellisestä vaihdosta on 
kulunut enintään kuusi kuukautta, muuten koko 
suodatinvaiheen vaihto

x

2.2. Paine-eron tarkastus Suodatinvaiheen vaihto x

2.3 Viimeisin suodattimen vaihto - 1. vaihe x

2.4 Viimeisin suodattimen vaihto - 2. vaihe x

Tehtävä Mahd. toimenpide
Kuukautta

1 3 6 12 24

3 Ilmankostutin 

3.1   Haihdutus- ja kierrätyssuihkukostuttimet

3.1.1 Tarkastus likaantumisen, vaurioiden ja korroosion varalta Puhdistus ja kunnostus x

3.1.2 Sammutuslaitteiden toimintatarkastus tarv. uudelleenasetus x

3.1.3 Kostutinveden pesäkemäärälaskenta (Dipslides)
Pesäkemäärä > 1000
KBE/ml: Pesuaineella pesu, huuhtelu ja altaan 
kuivaus, tarvittaessa desinfiointi 2 

vi
ik

on
 v

äl
ei

n

3.1.4 Sumutinsuutinten tarkastus kerrostumien varalta Suutinten puhdistus, tarv. vaihto x

3.1.5 Sihdin kunto- ja toimintatarkastus Puhdistus ja kunnostus x

3.1.6
Hiutalemuodostuksen tarkastus ilmankostutinaltaan 
pohjaosassa

Altaan puhdistus x

3.1.7
Kiertopumpun tarkastus imuputken lika- ja  
kerrosmuodostuksen varalta

Pumppupiirin puhdistus x

3.1.8 Ulospuhalluslaitteen toimintatarkastus Ulospuhalluslaitteen jälkisäätö x

3.1.9 Johtavuusanturin toimintatarkastus kunnostus x

3.1.10 Sterilointiyksikön toimintatarkastus kunnostus x

3.1.11 Kostuttimen täydellinen tyhjennys ja kuivaus

Py
sä

ht
yn

ee
nä

3.2   Pisaranerotin

3.2.1
Tarkastus likaantumisen, vaurioiden, keräymien ja 
korroosion varalta

Toiminnallinen puhdistus x

3.3   Höyrykostutin
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3.3.1 Tarkastus likaantumisen, vaurioiden ja korroosion varalta Puhdistus ja kunnostus tarv. desinfiointi x

3.3.2
Kostutuskammion tarkastus kondenssimuodostuksen 
varalta

Syiden määritys ja poisto, höyrykostuttimen 
puhdistus

x

3.3.3 Sumutinsuuttimen tarkastus kerrostumien varalta Puhdistus x

3.3.4 Kondenssiveden poistoputken tarkastus Puhdistus ja kunnostus x

3.3.5 Säätöventtiilin toimintatarkastus kunnostus x

3.3.6 Kosteudenrajoittimen tarkastus kunnostus x

4 - Lämmönsiirrin 

4.1
Kuumennin: Tarkastus likaantumisen, vaurioiden, 
korroosion ja mahd. vuotojen (suorasytytys) varalta

Puhdistus ja kunnostus tarv. uusiminen x

4.2
Jäähdytin: Lämmönsiirrin (rekisteri) kondenssiallas 
ja pisaraerottimen toimintatarkastus ja tarkastus 
likaantumisen, korroosion, vaurioiden ja vuotojen varalta

kunnostus x

4.3 Vesilukon toimintatarkastus kunnostus x

5 - Puhallin 

5.1 Tarkastus likaantumisen, vaurioiden ja korroosion varalta Puhdistus ja kunnostus x

5.2
Puhaltimen ilmapuolen osien ja vedenpoiston 
toimintakykyä ylläpitävä puhdistus

x

5.3
Pystylaakeripesiin sijoitetuilla keinukuulalaakereilla 
varustetun puhaltimen varastoinnin yhteydessä

Puhdistus ja jälkivoitelu x

Tehtävä Mahd. toimenpide
Kuukautta

1 3 6 12 24

6 - Lämmön talteenotto

6.1 Tarkastus likaantumisen, vaurioiden ja korroosion varalta Puhdistus ja kunnostus x

6.2. Jäte- ja ulkoilman välisen tiiviyden tarkastus kunnostus x

6.3
Kondenssiallas ja pisaranerottimen toimintatarkastus ja 
tarkastus kontaminaation, korroosion varalta

kunnostus x

6.4 Vesilukon toimintatarkastus kunnostus x

6.5
Märkäjäähdyttimen, pisaranerottimen ja kondenssialtaan 
puhdistus x

7 - ilmakanavat ja äänenvaimentimet 

7.1
Ulottuvilla olevien kanavaosien tarkastus vaurioiden 
varalta

Kunnostus x

7.2
Sisäisen ilmankanavapinnan tarkastus likaantumisen, 
korroosion ja vesisaostumien varalta 2-3 sopivasta 
kohdasta

Syyn määritys, liitteen A mukaisen pölytiheyden 
mittaus, vastaavien ilmakanavaosioiden puhdistus 
tarv. liitteen A mukaan

x

7.3
Äänenvaimentimien tarkastus likaantumisen, vaurioiden 
ja korroosion varalta

Syyn määritys, kunnostus tai uusiminen, tarv. 
kontaktinäyte x

8 Kylmäjärjestelmät: Tiiviystarkastus ilman vuodontunnistusjärjestelmää - Varoitus: Paineenalainen järjestelmä

8.1 Tiiviystarkastus CO2-vastaavuus - 5-50 tonnia    x
Tiiviystarkastus CO2-vastaavuus - 50-500 tonnia    x
Tiiviystarkastus CO2-vastaavuus yli 500 tonnia    x
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07.04 Sähköliitännät
Kiristä kaikki liitännät!

07.05  Moottori
Puhallinmoottori on huoltovapaa. Sille on määrävälein tehtävä pölynpoisto kuivamenetelmällä.

Keräytynyt kondenssivesi on määrävälein tyhjennettävä tyhjennysaukon kautta (laakerikannen alimmassa kohdassa) 
ja aukko on suljettava uudelleen.

Huomio! EC-moottorit 
Odotusaika vähintään 3 minuuttia! Kondensaattorit voivat aiheuttaa hengenvaaran myös laitteiston sammutuksen 
jälkeen, mikäli jännitteenalaisia osia tai mahdollisten vikatilojen seurauksena jännitteenalaisiksi muuttuneita osia 
kosketaan. Tarkastuskotelon poistaminen tai avaaminen on sallittu vasta kolmen minuutin kuluttua verkkovirran 
poiskytkemisen jälkeen.

Huomio! 
Huolto- ja tarkastushenkilöstöllä on oltava suoritettaviin toimenpiteisiin asianmukainen koulutus. Huoltotöiden 
jälkeen tarkastusaukot ja ovet on suljettava ja lukittava uudelleen. Lukitusavaimet on poistettava ja säilytettävä 
turvallisessa paikassa.

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!

07.06  Puhallin
Puhallinpyörä
Puhallinpyörä on epätasapainon välttämiseksi puhdistettava säännöllisesti pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Puhdistuksen jälkeen on tehtävä tärinämittaus!

Puhaltimen laakerit 
Laakerirenkaisiin sijoitetut urakuulalaakerit sekä jalustalaakerit, joissa ei ole rasvanipoja, ovat huoltovapaita.

Laakerirenkaisiin sijoitetut keinukuulalaakerit sekä jalustalaakerit, joissa ei ole rasvanippoja, ovat huoltovapaita. 
Pystylaakeripesiin sijoitetut rasvanipalla varustetut keinukuulalaakerit on ensin 30 käyttötunnin jälkeen, sitten 6 kk 
välein voideltava litiumsaippuarasvalla, kunnes uusi rasvareunus muodostuu. Vanha rasva on poistettava - varmista, 
että käytetty rasva ei pääse vuotamaan esteettä!

Varmista keskusvoitelujärjestelmän yhteydessä alkuvoitelu!

Käyttö
Tarkista käyttöhihnojen kireys ja kohdistus.

Toimintatarkastus
Nimellisilmavirtaus on tarkistettava huollon jälkeen tilavuusvirtamittarin avulla.

Huomio! 
Huolto- ja tarkastushenkilöstöllä on oltava suoritettaviin toimenpiteisiin asianmukainen koulutus. Huoltotöiden 
jälkeen tarkastusaukot ja ovet on suljettava ja lukittava uudelleen. Lukitusavaimet on poistettava ja säilytettävä 
turvallisessa paikassa.

Tarkasta tasapainotuspainot/tasapainotus. Tasapainotuspainojen puuttuminen aiheuttaa tärinää puhaltimessa.  
Seurauksena voi olla kipinöintiä ja syttymisvaara.

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!

07.07  Lämmönsiirrin
Lamellipaketti on tarkastettava ilmapuolen saastumisen varalta ja puhdistettava tarvittaessa paineilmalla.  
Irrotettavat lämmönsiirtimet voidaan puhdistaa myös painepesurilla.  
Varmista, että paine on riittävän alhainen ja suutinetäisyys vähintään 300 mm. Varo aiheuttamasta puhallinsiipiin 
muodonmuutoksia!

• Tarkista keräinputket ja kaikki liitäntäputkistojen liitäntäkohdat vuotojen varalta.
• Tarkista jäätymissuojatoiminto ja jäätymissuojatermostaatin toiminta. 

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!
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07.08  Pisaranerotin
Hygienialaitteissa pisaranerotin voidaan optimaalisen 
puhdistustuloksen varmistamiseksi poistaa laiteyksiköstä ja purkaa 
kokonaan.

Varmista takaisinasennuksen yhteydessä oikea 
asennusasento!

Pisaraerotinlamellit on sovitettava laitekohtaiseen 
ilmanvirtaussuuntaan!

Suurissa laiteyksiköissä pisaraerottimen on aina kosketettava useita 
lamelleja, koska muuten yksittäiset lamellit voivat painonsa vuoksi 
luistaa.

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!

07.09  Äänenvaimennin
Äänenvaimentimet voidaan poistaa laitteesta tehokkaamman puhdistuksen varmistamiseksi.

Puhdista yksiköt vaimennusmateriaalialueelta pölynimurilla. Runko-osat ja resonanssipinnat voidaan puhdistaa 
pyyhkimällä. 

Vaimennusmateriaalia ei saa kostuttaa.

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!

07.10  Lämmöntalteenotto – Alu-levylämmönsiirrin
Useiden vuosien käyttökokemuksen perusteella levylämmönsiirrinten 
ei tavallisissa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä ole havaittu 
olevan alttiita likaantumiselle. Syynä tähän on ilmavirtauksen suuri 
nopeus levylämmönsiirtimessä. Kuitenkin erikoissovelluksissa, 
kuten hitsausimureissa, maalaamoiden ja keittiöiden 
poistoilmajärjestelmissä yms. epäpuhtaudet siirtimen imupuolella 
osoittavat, että siirrinpaketti voidaan puhdistaa seuraavasti:

a) Pöly ja kuitumateriaalit voidaan helposti poistaa harjalla. 
Paineilmapuhdistuksessa on siirrinpaketin vahingoittumisen 
välttämiseksi noudatettava riittävää varovaisuutta.

b) Öljy-, liuotin- yms. lika voidaan irrottaa kuuman veden, 
rasvanpoistoaineiden ja vastaavien avulla pesemällä tai upottamalla.

Huomio: Puhdistusaine ei saa vaikuttaa itse lämmönsiirtimeen. Painepesuria käytettäessä on varmistettava, että 
lämmönsiirrinpaketti ei pääse vahingoittumaan (etäisyyden oltava vähintään 300 mm).

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!

Ilmavirran suunta
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07.11  Lämmöntalteenotto – Pyörivä lämmönsiirrin
Huomio: Puhdistusaine ei saa vaikuttaa itse lämmönsiirtimeen. Painepesuria tai paineilmaa käytettäessä on 
varmistettava, että lämmönsiirrinpaketti ei pääse vahingoittumaan (etäisyyden oltava vähintään 300 mm). Paineilma 
tai vesisuihku saa osua lämmönsiirtimen pintoihin vain suorassa kulmassa.

• Tarkista roottori-WRG:n hygieniatila, tarkista se myös likaantumisen, vaurioiden ja korroosion varalta.
• Tarkista tiivistenauhojen painautumiskyky, tarkista ne myös likaantumisen ja vierasesineiden varalta. Vaihda 

nauhat, jos ne ovat kuluneet.
• Tarkista käyttöhihnojen kuluneisuus ja kireys, vaihda tarvittaessa.
• Tarkista roottori epätasapainon ja epäkeskisyyden varalta.
• Tarkista laakerit poikkeavan kuumenemisen, tärinän tai käyntimelun varalta, vaihda tarvittaessa  

(viimeistään teoreettisen käyttöiän lopussa).
• Tarkista veden virtaus ja vesilukon toiminta, puhdista tarvittaessa.
• Tarkista vesilukon täyttömäärä, lisää vettä tarvittaessa.
• Tarkista roottorin käyntitila, säädä tarvittaessa anturia.
• Puhdista varausmassa paineilmalla tai painepesurilla (vain vesi ilman lisäaineita).
• Poista likavesi huolellisesti.

Huoltovälit 
Huoltoväli on 3 kuukautta, ATEX laitteilla yksi kuukausi (tarv. useammin).
Käytöstä poisto 
Pitkäkestoisen seisokin (esim. kesäaika) yhteydessä roottoria on itsepuhdistuksen ylläpitämiseksi käytettävä aika ajoin.

Laiteen asennuksessa ja käytössä on huomioitava laitevalmistajan  käyttö- ja huolto-ohjeet!  

07.12  Ilmankostutin/Ilmapesuri
Kun standardin VDI 3803 liitteen A4 taulukon A1 mukaiset veden raja-arvot on saavutettu ja, mikäli veden 
likaisuusaste sitä edellyttää, vesiallas ja rakenneosat on puhdistettava.

Altaan täytön ja tyhjennyksen yhteydessä järjestelmä ei saa olla toiminnassa!

• Tyhjennä ja puhdista vesiallas. Vaahtoavien puhdistusaineiden käyttö on kielletty.
• Kalkkikertymät voidaan poistaa kalkinpoistajalla tai voimakkaasti laimennetulla hapolla.
• Puhdista kostuttimen suuttimet jatkuvasti asianmukaisen sumutuksen ja optimaalisen kostutuskyvyn 

varmistamiseksi. 

Poista pisaraerotinprofiileista kertymät, koska ne heikentävät erotuskykyä.

Höyrykostutin
• Tarkista ruuviliitosten tiiviys.
• Puhdista lianerotin.
• Tarkista säätöventtiilin toiminta.

• Tarkista kostutusosan ja höyrysuuttimen kunto.
• Tarkista, esiintyykö kondenssimuodostusta.
• Onko höyryntuotantovesi juomavesilaatuista?

Kostutinvalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettava! 
Kostuttimessa käytettävän veden on täytettävä juomavesiasetuksen mikrobiologiset vaatimukset. Takaisinsyötön 
juomavesiverkkoon on oltava estetty. Kostuttimen on sammuttava automaattisesti heti, kun ilmastointijärjestelmä 
kytketään pois päältä tai siinä ilmenee toimintahäiriö. Takaisinsyötön juomavesiverkkoon on oltava estetty. 
Puhaltimen (tai ilmanvaihtojärjestelmän) on oltava käynnissä, kunnes kaikki ilmankostuttimen pinnat ovat kuivia.
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07.13  Suodatin
Järjestelmässä on käytettävä standardin DIN EN 779 mukaisesti (ISO 16890 korvaa EN 779:n vuoden 2018 
puolivälissä) tai DIN EN 1822 mukaisesti testattuja ilmansuodattimia.

Ilmastointikoneen asiakaskohtaisesta rakenteesta riippuen ilmansuodattimet voivat olla kiinteitä tai ulosvedettäviä. 
Ilmansuodatinten (ei aktiivihiilisuodatin) kyllästymisasteen tarkastamiseksi järjestelmään on suositeltavaa asentaa 
kyllästyspaineen ilmoittava valvontayksikkö. 

Kyllästyspaine/loppuvastus voi vaihdella käytettävästä suodatinjärjestelmästä ja suodatinvalmistajasta riippuen. 
Laitekohtainen loppuvastus on ilmoitettu suodatinosan tyyppikilvessä (tai DIN EN 13053 -suosituksissa).

Nauhasuodattimien yhteydessä on noudatettava suodatinvalmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjeita.

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita!

Huomio:

• Kiinnitä suodatinten asennuksen yhteydessä aina huomiota pystysuodatintaskuihin.
• Suodatuspölyaltistus voi aiheuttaa allergisia reaktioita iholle, silmiin tai hengityselimiin.  

Huoltotoimenpiteiden ja ilmansuodattimien vaihdon yhteydessä on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia 
(hengityssuojain suodattimella P3, suojalasit, suojavaatetus). Suodatinten kontaminoituminen aiheuttaa 
terveysriskejä!  
Noudata sivulla 7 annettuja yleisiä turvallisuusohjeita!  

Paneelisuodattimissa on yksittäissuodatinten väliin asetettava vuotojen 
estämiseksi H-profiilit (ks. kuva).

Pölykertymät aiheuttavat syttymisvaaran, ne on aina poistettava ja niiden 
muodostuminen on ehkäistävä. 

07.14  Säätöpellit
Säätöpellit voidaan sijoittaa sekä vaaka- että pystysuoraan. Puhdista läppäakselit ja säätösauvat kerran vuodessa,  
älä öljyä.

Lisäksi on noudatettava asennettujen tai toimitettujen osien yksittäisiä käyttö- ja huolto-ohjeita! 
 

07.15  Hygienialaitteet 
Ilmastointikoneen hygieniaversiossa koko käyttöpuoli saadaan ulottuville irrotettavien tarkastuskansien (ovien) 
kautta.

Rakenneosat voidaan vetää ulos laiteyksiköstä seuraavasti:

• Irrotettava taskusuodatin → Löysää suodatinkiskon lukituspuristus avaamalla käsiruuveja ja vedä 
suodatinrunko ulos.

• Puhallinosa – Vapaasti pyörivä puhallinpyörä – Vakio: kiinteästi asennettu tai lattia- ja kattokiskojen avulla 
ulosvedettävä versio. → Löysää muovisuojusten alla olevat ala- ja yläohjauskiskon kuusiokoloruuvit.

• Puhallinosa radiaalipuhaltimella tai pohjakiskojen päälle asennettu vapaasti pyörivä puhallinpyörä → Irrota 
etummaiset Torx-ruuvit ja vedä koko puhallin ulos kääntörunkoineen vasteeseen asti.

• Lämmönvaihdin (lämmitin, jäähdytin) → Irrotus mahdollinen joko vastaavalla putkella (laippaliitäntä), muutoin 
ulottuvilla yksikön molemmilta puolilta.

• Pisaraerotin → Avaa kotelon ovet/kannet ja vedä pisaraerotin ulos. 

Tällöin koko sisäyksikkö saadaan optimaalisesti ulottuville puhdistusta tai desinfiointia varten.  
Kaikki tiivisteet ovat tarvittaessa helposti vaihdettavissa.

Puhdistuksen jälkeen osat on asennettava takaisin siten, että tiivisteet toimivat.

Lattia- ja kattokiskolla varustettu vapaasti pyörivä puhallinpyörä: kiristä kuusiokoloruuvit tiukasti, aseta suojukset ao. 
reikiin.
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07.16  Kylmätekniikka
Huoltotyöt voidaan antaa valmistajan tai sertifioidun ja valtuutetun kylmäalan ammattiliikkeen tehtäväksi.

Kaikki toiminnot edellyttävät kylmäjärjestelmiä koskevien vaatimusten (EU) nro 517/2014 ja (EY) nro 1516/2014 sekä 
sovellettavien standardien ja direktiivien (esim. DIN EN 378, BGR 500 ja F-kaasuasetus) tiukkaa noudattamista.

F-kaasusäädös edellyttää, että kylmäjärjestelmien käyttäjät antavat määräaikaishuollot ja tiiviystarkastukset 
sertifioitujen ammattitoimijoiden tehtäväksi. Nämä on dokumentoitava järjestelmälokiin.

Järjestelmäloki on pidettävä ajan tasalla. Huoltotyöt on suoritettava standardin EN378-4 mukaisesti.

Kylmälaitteen takuu pätee vain, jos huoltovälejä on noudatettu ja huollot on suorittanut kylmätekniikka-alan 
asiantuntijayritys. Todistus asianmukaisesta huollosta on dokumentoitava huoltovihkoon tai lokikirjaan (EU-)
asetuksen nro 517/2014 ja (EY-)asetuksen nro 1516/2014 mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä järjestelmälokia/-protokollaa. 

Huomio! 
Kylmäjärjestelmän vikailmoitukset näkyvät ohjauskaapin näytössä. Järjestelmä edellyttää Saksan 
käyttöturvallisuusasetuksen (BetrSichV) mukaan valvontaa ja siihen sovelletaan toiminnanharjoittajaan kohdistuvia 
erityisvaatimuksia, joiden on BetrSichV-asetuksen 14 § nojalla täytyttävä ennen järjestelmän käyttöönottoa. Myös 
muita asennuspaikassa sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä on noudatettava.

Saksalaisen Betriebssicherheitsverordnung-asetuksen (BetrSichV) 15 § mukaan järjestelmään ja sen komponentteihin 
kohdistuvat osittain toistuvat tarkastukset on annettava pätevän henkilön tai valtuutetun tarkastuslaitoksen 
suoritettaviksi. Myös muita asennuspaikassa sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä on noudatettava.

Järjestelmässä saa käyttää vain kompressorivalmistajan hyväksymää öljytyyppiä (ks. kompressorin tiedot), muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla järjestelmän vaurioituminen.

Yleiset turvallisuusohjeet („3. Turvallisuus“ sivulla 7)

07.17  Mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikka (MSR-tekniikka)
Järjestelmä edellyttää säännöllistä huoltoa. Huoltotyöt on annettava alan (MSR-tekniikka) valtuutetun 
ammattiyrityksen tehtäväksi.

Turvatoiminnoille on tehtävä vuosittain toimintatesti, vialliset osat on tarvittaessa vaihdettava/korjattava.

07.18 Muut käyttö- ja huolto-oppaat
Eri rakenneosia tai ulkoisten toimittajien osia varten on oltava saatavissa vastaavat käyttö- ja huolto-ohjeet. 
Tämän valmistajan käyttö- ja huolto-oppaan lisäksi saatavissa on oltava käyttö- ja huolto-ohjeistus seuraavia 
toimintokokonaisuuksia varten:

Lisää käyttö- ja huolto-ohjeita on saatavana useille sisäänrakennetuille tai toimitetuille osille.

Tätä tilausta varten käyttö- ja huolto-ohjeidemme lisäksi oli mukana vastaavat käyttö- ja huolto-ohjeet: Niitä 
voidaan myös pyytää tarvittaessa.

• Sähkölämmitin
• Lämmöntalteenotto (pyörivä lämmönvaihdin)
• Ilmapesuri
• Pintakostutin
• Höyrygeneraattori
• Vapaasti pyörivä tuuletinpyörä
• Käytöt, moottorit / sähkökomponentit
• Lämminilmalämmitin WLE / WLE-K - Lämmönvaihtimen puhdistus
• Kompressori - lauhdutinyksikkö
• Radiaalipuhallin
• Tilavuusvirtausmittari
• C-max-ohjaus
• Therm-Connect-hydrauliikkayksiköt
• Jäähdytys
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8. Häiriöt ja vianpoisto

08.01  Häiriönpoisto
Vianpoistotehtäviä tai muita ilmastointikoneeseen kohdistuvia toimenpiteitä saa suorittaa ainoastaan pätevä 
ammattihenkilöstö.

Huomio!
Ilmastointikoneisiin liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vasta, kun seuraavat asiat on varmistettu:

• Laitteeseen liitetyt huoltokytkimet on liitetty ilmanvaihtojärjestelmän ohjauspiiriin.
• Virransyöttö on kokonaan katkaistu.
• Konekäyttöiset pyörivät osat on suojattu tahattoman päällekytkeytymisen varalta (huoltokytkin).
• Pyörivät osat ovat pysähtyneet.
• Laiteosien lämpötilat ovat laskeneet normaalin huonelämpötilan tasolle. 

Kun toimenpiteet on suoritettu, järjestelmä voidaan käynnistää uudelleen. (Katso: „06.01 Ensimmäinen koekäyttö“ 
sivulla 34)

Huomio!
Sähkökomponentteihin kohdistuvia toimenpiteitä saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilöstö. Voimassaolevia EVU- 
ja VDE-määräyksiä on noudatettava (Saksa).

Ilmastointikoneisiin ilman valmistajan kirjallista lupaa tehdyt rakenteelliset muutokset tai lisäykset aiheuttavat 
valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen raukeamisen!

Kun vika on korjattu – Käyttöönotto (Katso: „06.01 Ensimmäinen koekäyttö“ sivulla 34)
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08.02  Puhallinosa
08.02.01 Käyttöhihnavaurio

• Irrota viallinen käyttöhihna.
• Tarkista hihnapyörät vaurioiden varalta.
• Asenna uudet käyttöhihnat („06.02.01 Käyttö: Hihnan kireys, hihnan kohdistus“ sivulla 37) 

08.02.02 Käyttömoottori viallinen – Moottorin vaihto
Puhallinosa, jossa radiaalipuhallin ja moottori asennettuna kääntörunkoon:

• Löysää moottorin kiinnitystä siten, että kiilahihna löystyy hihnapyörään nähden.
• Irrota kiilahihna.
• Avaa ja irrota moottorin kiinnitysruuvit.
• Asenna uusi moottori aksiaalisymmetrisesti puhaltimen kääntörunkoon (kiinnityskiskot), kiristä kevyesti. 

Asenna kiristysholkilla varustettu moottorin hihnapyörä moottoriakselille varmistaen, että keskitys napaan 
nähden on asianmukainen.

• Kohdista moottori ja kiristä kiilahihna („06.02.01 Käyttö: Hihnan kireys, hihnan kohdistus“ sivulla 37). 

Puhallinosa ja vapaasti pyörivä puhallinpyörä:

Huomio: Moottorin vaihto tai puhallinpyörän asennus on annettava ammattihenkilön tehtäväksi, koska asennuksen 
jälkeen on suoritettava toimintatesti, mahdollisesti myös tasapainotus.

Irrotus- ja asennusohjeet löytyvät valmistajan käyttöoppaasta, joka on sisällytetty liitteenä tähän käyttöoppaaseen.

09.02.03 Moottorin ulosvetokisko
Useissa laiteyksiköissä on varusteena raskaiden käyttömoottoreiden irrotusta ja asennusta helpottava. ulosvetokisko. 
Sähköliitäntä („05.19 Sähköliitäntä“ sivulla 25)

Ennen moottorin ulosvetokiskon ulosvetämistä on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

• Sammuta laite (huoltokytkin pois päältä ja varmistus tahattoman käynnistyksen varalta).
• Irrota tarvittaessa verhouslevyt ja muut tarvittavat osat.
• Kiinnitä paikan päällä oleva tukikehys kotelorakenteen alle.
• Löysää ulosvetokiskon kannatinten ruuvit (1). 
 Kannatinten asentoa ei saa muuttaa.
• Vedä moottorin ulosvetokiskoa maks. 600 mm kotelon ulkopuolelle.
• Kiinnitä ulosvetokiskon kannattimien ruuvit (1) uudelleen.
• Löysää vaste (2) ja asenna se ulosvetokiskon 
 alku- ja loppupäähän. Kiristä lopuksi.
• Kun moottori on vaihdettu, palauta yksikkö alkuperäiseen tilaansa.
• Moottorin on ennen käyttöönottoa oltava tasapainotettu puhallinpyörän kanssa. 

Huomio:
Huomaa, että moottori joutuu vinonoston yhteydessä epätasapainoon. Käytä 
tarvittaessa lisänostolaitteita heiluriliikkeen estämiseksi.  
Huomioi nostolaitteiden enimmäiskantavuus. Katso laitemerkinnät. 

Moottori saattaa ulos vedettäessä aiheuttaa puristumisvaaran. Laiteyksikkö on 
vakauden varmistamiseksi kiinnitettävä perustukseen.

Moottori saattaa ulos vedettäessä heilua.

08.02.04 Puhaltimen laakerointi
Ota tarvittavien varaosien oikean määrityksen ja laakeritoimituksen varmistamiseksi ennen vaihtoa yhteys meihin. 
Laakerien vaihdon yhteydessä on noudatettava puhaltimen valmistajan asennusohjeita.

Ennen laakerien vaihtoa on irrotettava käyttöhihnat („06.02.01 Käyttö: Hihnan kireys, hihnan kohdistus“ sivulla 
37 bzw. „08.02.01 Käyttöhihnavaurio“ sivulla 51)

max.
600 mm

Paikan päällä 
oleva 
Tukijalusta

Sivunäkymä

Etunäkymä
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08.02.05 Puhallinyksikön epätasapaino
Jos puhallinyksikössä esiintyy epätasapainoa tai voimakasta tärinää, on suoritettava tärinämittaus ja -analyysi. 
Kiinnikkeet, tärinänvaimentimet (jos on) ja siipipyörän laakeri on tarkastettava. Toimenpiteet: Puhdista ja tasapainota 
tarvittaessa (standardin ISO 10816-1 mukaisesti).  

08.02.06 Poikkeava puhallusteho
Nimellisilmavirta määritetään tilavuusvirtamittarilla. Jos puhaltimessa ei ole havaittavissa vaurioita, koko järjestelmä 
on tarkastettava.

08.03  Lämmitin-/jäähdytinosa
Lämmönsiirtimen vaihto

• Sulje kaikki sulkuventtiilit.
• Tyhjennä meno- ja paluuvirtausjohdot ja tee ne paineettomiksi.
• Irrota meno- ja paluuvirtausjohdot ja varmista pääsy ilmastointikoneen tarkastuskansille.
• Irrota tarkastuskannet.
• Vedä lämmönsiirrin ulos ilmastointikoneesta.
• Sijoita uusi lämmönsiirrin asennuskiskolle. 

Vedä varovasti, pyri estämään kupariputkien tai alumiinilamellien vaurioituminen.
• Asenna ilmastointikoneen tarkastuskannet takaisin paikoilleen.
• Kytke meno- ja paluuvirtausjohdot („05.13 Väliainepuolen liitännät (PWW, PKW, kylmäaine, höyry)“ sivulla 

21) 

9. Käytöstäpoisto, purkaminen ja hävittäminen

09.01  Käytöstä poisto
Vuodenaikakohtainen käytöstäpoisto
Pyöriviä lämmönsiirtimiä on kesäkuukausien aikana käytettävä aika ajoin (pinnan puhdistus).

Lyhytkestoinen käytöstäpoisto 
Järjestelmän palautus ohjaus-/säätötoimenpitein minimiteholle

• Aseta säätöpellit kierrätystilaan - Sulje ulkoilmapelti jäähdytyksen ja Jäätymisvaaran välttämiseksi.
• Sulje kaikki säätöventtiilit.
• Sammuta kiertopumput.
• Sulje raitisilmaventtiilit ja käsiventtiilit.
• Tyhjennä jäätymiselle herkät rakenneosat. Puhalla lämmönsiirrintä ja liitäntäputkia paineilmalla, kunnes ne 

ovat kokonaan tyhjät. 
Käytä puhallinta, kunnes kaikki pinnat ovat kuivuneet.

• Tyhjennä vesilukko.
• Kytke virta pois pääkytkimestä ja varmista järjestelmä. 

Pitkäkestoinen, useiden kuukausien pituinen käytöstäpoisto
Toimenpiteet kuten lyhytkestoisessa käytöstäpoistossa ja niiden lisäksi 
Löysää tai irrota puhaltimen kiilahihnat varastointivaurioiden välttämiseksi.

Uudelleenkäyttöönotto – katso myös „6. Käyttöönotto“ sivulla 34
Tee silmämääräinen tarkastus näkyvien vaurioiden varalta. Suorita sen jälkeen laitteen käyttöönotto kuten kohdassa  
„6. Käyttöönotto“ sivulla 34

• Puhallinosa 
- Kiilahihnan paikalleen asettaminen – kiristäminen. 
- Voideltavilla laakereilla varustetut puhaltimet - Poista vanha rasva, voitele uudella litiumrasvalla.  
- Suorita jälkivoitelu.

• Täytä tyhjennetyt osat uudelleen - poista ilma huolellisesti.
• Avaa kaikki venttiilit.
• Kytke virransyöttö päälle pääkytkimestä.
• Kytke päälle säätö/ohjaus.
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09.02  Purkaminen ja hävittäminen
Purkaminen - Irrotus
Ilmastointikoneen tai siihen asennettujen kuluttajien virransyöttö on ennen irrotuksen aloittamista katkaistava.  
Kaikki liitäntäjohdot on irrotettava. Toimenpide on sähköammattilaisen tehtävä.

Kaikki väliaineita kuljettavat komponentit on tyhjennettävä kokonaan. Tehtävä on annettava asiantuntijayrityksen 
tehtäväksi. Toimenpidekohteet:

• Vesi ja jäätymisenestoaineet
• Höyrystin- ja lauhdutinputkistojen kylmäaine
• Kompressoriöljyt 

.

Huomio!  
Laiteosat voivat olla paineenalaisia!

Kylmäjärjestelmät sisältävät Kioton pöytäkirjan mukaisia kasvihuonekaasuja. Huolto- ja käytöstäpoistotöitä saavat 
suorittaa vain sertifioidut ja valtuutetut ammattihenkilöt asianmukaisia standardeja noudattaen.

Tämän jälkeen ilmastointikone voidaan purkaa paikan päällä yksittäisiin laitemoduuleihin/yksittäisosiin. Myös nämä 
tehtävät on annettava yksittäisosien ympäristöystävällisen hävittämisen hallitsevien ammattilaisten tehtäväksi. 

Pölyisiä komponentteja (suodattimet) ja mineraalivillatuotteita käsiteltäessä on käytettävä 
asianmukaisia hengityssuojaimia.

Hävittämisen on tapahduttava voimassaolevien maakohtaisten ympäristö- ja kierrätysmääräysten 
mukaisesti.

WOLF-ilmastointikoneet sisältävät seuraavia materiaaleja

Kotelo – runkoprofiilit, verhoilulevyt ja rakenneosat:
• Kuumasinkitty teräslevy
• Jaloteräs 1.4301
• Alumiini AlMg
• Kupari
• Messinki 
• PVC

Tiivisteprofiilit:
• EPDM-kumiyhdisteprofiili
• PVC

Tiivistysmassat:
• Polyuretaani 

Eristysmateriaali: 
• Mineraalivilla
• Äänenvaimennusmatot
• Sandwichpaneelit (kerrostettu kuumasinkitty teräslevy, polyuretaani)
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10. Hätätilanteet

10.01  Palontorjunta
Ilmastointikoneet eivät aiheuta välitöntä tulipalovaaraa. Ainoan ulkoisesta vaikutuksesta palavan materiaalin 
muodostavat tiivisteet, joita on vähän. 
Tulipalon yhteydessä palontorjunnassa on käytettävä paineilmahengityslaitetta. 

Laitteen virransyöttö on katkaistava. Sallitut sammutusvälineet:

• Vesisuihku
• Sammutusvaahto
• Sammutusjauhe 

10.02  Haitta-ainesisältö
Laiteyksikköön on asennettu tiivisteitä, jotka palotilanteessa voivat syttyä ja tuottaa vähäisiä määriä haitta-aineita. 
Muodostuvia haitta-aineita ovat - käytetyistä materiaaleista johtuen - typen oksidit, hiilidioksidi, hiilimonoksidi, 
vetykloridi.
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Päivämäärä 
Tarkastus

Päivämäärä  
viimeisin 
suodatinvaihto

Seuraavan 
suodatinvaihdon 
päivämäärä

Suodatintyyppi Lähtöpaine Paine-ero Tark. ”0”- 
Painemittarin 
sijainti

Tarkastaja/
Toiminnanharjoittaja

Tämä suodattimen tarkistuslista voidaan myös tulostaa tai kopioida käyttö- ja huolto-oppaistamme. 

11. Suodatintarkastuslista 
Silmämääräinen tarkastus kerran kuukaudessa (DIN 1946-4)
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Mail info.hlk@wolf-geisenfeld.de 
Web www.wolf-geisenfeld.de

Phone +49 (0)8452 99-0
Fax  +49 (0)8452 99-250

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld, GERMANY

Viimeisin versio käyttö- ja  
huolto-ohjeista löytyy:
www.wolf-geisenfeld.de/downloads


