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Transport	på	byggarbetsplatsen

Transport	i	lastutrymmet	på	en	bil

Lyft	med	maskin

Tvätt	av	maskinen

Rengöring	av	motorutrymmet

Byte	av	stänkskyddsdörrarnas	skivor

Filtertyper	och	-klassificeringar

Viktigt	att	veta	då	du	byter	filter

Byte	av	förfiltret

Byte	av	huvudfiltret

Verksamhet	vid	arbetsstället

Användning	av	stänkskyddsdörrarna

Start	och	stopp

Arbetslampa	 	 	

Märkeslampa	för	filtrets	fyllnadsgrad	

Märkeslampor	för	funktionsfel

Frånluftsaggregat



Consair	CAMU	D2	är	en	effektiv,	energisnål,	lättanvänd	och	
lätt	manövrerbar	dammhanteringsstation	med	punktsug	för	
professionellt bruk	 avsedd	 för	 dammet	 från	 blandning	 av	
torra	ämnen	såsom	betong,	murbruk	och	spackel.

Consair	CAMU	D2-punktsugen	kan	samla	in	över	99	procent	
av	dammet	som	uppstår	vid	blandningen.	Det	effektiva	och	
automatiskt	 justerade	 sugluftsflödet	 garanterar	 att	 CAMU	
D2-punktsugen	fungerar	med	full	effekt	under	hela	filtrets	
livstid.

Tack	vare	ett	avancerat	tryckmätningssystem
identifierar	CAMU	D2	separat	hur	stockat	både	huvud-	och	
förfiltret	är.	Märkeslamporna	på	manöverpanelen	anger	att	
filtren	behöver	bytas	ut.

Med	det	av	Consair	Oy	utvecklade	CAMU	D2-förfiltret	med	
damminsamlare	 kan	 750-1500	 g	 damm	 som	 uppstår	 vid	
blandningsarbetet	 samlas	 in.	 Detta	 är	 den	 mängd	 damm	
som	uppstår	då	cirka	5000	kg	torrämne	blandas.

Tack	 vare	 förfiltret	 med	 damminsamlare	 behövs	 inga	 lätt	
dammande	filtermaterial	behandlas	i	samband	med	filterby-
tet.	Därför	kan	man	byta	filter	utan	att	det	dammar.

Punktsugen	är	främst	designad	för	att	användas	med	bland-
ningskärl	 på	 20	 liter.	 Den	 kan	 även	 användas	 med	 större	
blandningskärl	om	man	höjer	på	maskinen	till	exempel	ge-
nom	att	lyfta	upp	den	på	en	lastpall.

CAMU	D2	skyddar	både	den	anställda	och	arbetsmiljön	från	
damm	och	hindrar	blandningsstänket	från	att	sprida	sig	ut-
anför	arbetsstället.

Maskinen	kan	användas	både	 som	personligt	och	gemen-
samt	arbetsställe	på	byggarbetsplatsen	och	den	kan	använ-
das	både	på	nybyggen	och	saneringsarbetsplatser.

I	 den	här	manualen	behandlas	punktsugen	Consair	CAMU	
D2.	 I	manualen	 kallas	 den	 även	maskinen	 eller	 apparaten.	
Läs	manualen	innan	ibruktagandet	och	bekanta	dig	särskilt	
väl	med	säkerhetsbestämmelserna.

Du	hittar	även	manualen	på	adressen	consair.eu.	Om	du	öns-
kar	 få	mer	 information	 om	 punktsugen	Consair	 CAMU	D2	
ska	du	kontakta	tillverkaren,	återförsäljaren	eller	uthyraren.
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2 Användningsändamål

Punktsugsmaskinen Consair CAMU D2 är avsedd att an-
vändas inomhus och får endast användas för behandling av 
torra ämnen såsom betong och murbruk. Maskinen får inte 
användas för att behandla explosionsfarliga, antändliga el-
ler skadliga ämnen såsom till exempel asbest.

Om	CAMU	 D2-punktsugen	 används	 för	 andra	 syften	 eller	
om	den	hanteras	på	andra	sätt	än	vad	som	beskrivs	i	manu-
alen	tar	Consair	Oy	inte	ansvar	för	följderna	av	den	felaktiga	
användningen.

3 Viktigt !
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Inledningsord

Consair CAMU D2

5 Garanti

Consair	CAMU	D2-punktsugen	har	en	12	månaders	garanti	
som	täcker	material-	och	tillverkningsfel.

Inga	 ändringar	 eller	 reparationer	 får	 utföras	 på	maskinens	
konstruktion	 utan	 tillverkarens	 samtycke.	 Garantin	 gäller	
inte	 fel	 som	 beror	 på	 ovarsam	 eller	 felaktig	 användning,	
oförsiktighet	eller	normalt	slitage.	Vid	klagomål	ska	maski-
nen	 returneras	 till	 tillverkaren	 för	eventuell	 reparation	eller	
byte.

Maskinen	levereras	försedd	med	förfilter	(1	st.),	huvudfilter	(1	
st.)	samt	luftstyrnings-/stänkskyddsdörrar	(2	st.).

Filtren	och	dörrskivorna	är	delar	som	kan	bytas	ut.	Du	kan	
beställa	nya	filter	och	dörrskivor	antingen	av	tillverkaren,	ut-
hyraren	eller	återförsäljaren.

4 Leveransinnehåll



Dra ur stickkontakten ur eluttaget för underhållsarbeten såsom för byte av filter.

Stick	aldrig	in	fingrarna	i	maskinens	fläkt.

En	skadad	elsladd	kan	vara	farlig	att	använda	och	ska	genast	bytas	ut	till	en	ny.

Anslut	inte	maskinen	till	ett	ojordat	eluttag.	Använd	endast	jordade	och	helst	
felströmsskyddade	eluttag.

Skaka	inte	om	och	vänd	inte	i	onödan	på	använda	filter.	Filtren	kan	sprida	damm	i	
luften.

Gångjärnen	på	maskinens	dörrar	använder	magneter.	Säkerhetsavståndet	till	
elektroniska	implantat,	såsom	pacemakers,	är	10 cm	från	gångjärnets	beröringsytor.

Förvara	inte	maskinen	utomhus	utan	väderskydd.

Placera	inte	tunga	föremål	ovanpå	maskinen.

Koppla	inte	skarvsladdar	till	maskinens	eluttag.	Endast	de	elmaskiner	som	används	vid	
arbetsstationen	får	kopplas	till	maskinens	eluttag.	

Använd	inte	skadade	eller	stockade	filter.	En	röd	märkeslampa	på	manöverpanelen	
visar	att	filtret	har	stockats.

Maskinen	får	inte	användas	utan	filter.

Försök	inte	rengöra	filtren	eftersom	rengöringen	lätt	skadar	filtermaterialet.	Stockade	
filter	ska	alltid	bytas	ut	till	nya.

Kontrollera	att	de	utbytta	filtren	hamnar	väl	på	plats.	Ett	ovarsamt	placerat	filter	kan	
göra	att	dammet	flödar	förbi	filtret.

Maskinen	får	inte	användas	i	utrymmen	där	skadliga	ämnen,	såsom	asbest,	har	
behandlats	innan	utrymmet	har	rengjorts.

Maskinen	får	inte	användas	för	att	behandla	material	som	eventuellt	innehåller	
skadliga	ämnen,	som	till	exempel	rivningsavfall.

Maskinens	skyddsdörrar	ska	alltid	stängas	under	transport.	Öppna	dörrar	kan	lossna	
och	ta	skada	och	orsaka	person-	och	egendomsskador	då	de	lossnar.

Maskinen	ska	alltid	bindas	fast	i	lastutrymmet	under	transport.

Maskinen	får	inte	användas	i	utrymmen	där	det	förekommer	explosionsfarliga	gaser.	
Maskinen	får	inte	användas	för	att	behandla	explosiva	ämnen	eller	lättantändliga	
material.

Risk för personskada:

Risk för egendomsskada:

Risk för personskada
och risk för egendomsskada:

Stor explosionsfara:

6 Säkerhetsbestämmelser !
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7 Ibruktagande

1. Öppna stänkskyddsdörrarna	och	placera	dem	så	nära	
arbetsområdets	kanter	som	möjligt.	(Bild 1)

•	 Dörrarnas	låsning	öppnas	och	stängs	genom	att	
lösgöra	eller	spänna	åt	dörrarnas	fingerskruvar.

2.	 Ta	loss	frånluftsblockets	skyddshatt	om	maskinen	har	
en	sådan.

3. Koppla maskinen till elnätet.	Använd	jordat	eller	fel-
strömsskyddat	uttag	om	det	är	möjligt.

•	 Maskinen	kalibrerar	först	filtrens	mätningssystem	
och	övergår	sedan	till	beredskapsläge.

•	 Vid	kalibreringen	blinkar	båda	märkeslamporna
turvist	med	grönt	ljus.

•	 Vid	beredskapsläge	blinkar	båda	märkeslamporna
samtidigt	och	visar	filtrets	fyllnadsgrad.	Se punkt 
8.6

4. Koppla blandvispen till maskinens eluttag.

•	 Till	eluttagen	får	kopplas	max	3000	W.

•	 Koppla	inte	skarvsladdar	till	maskinens	
eluttag.	Endast	de	elmaskiner	som	används	vid	
arbetsstationen	får	kopplas	till	maskinens	eluttag.

5. Starta maskinen.	Se punkt 8.2

•	 När	maskinen	är	i	gång	brinner	märkeslamporna	
hela	tiden	och	visar	hur	fulla	filtren	är.	(Bild 2 och 
Bild 3)

•	 Om	maskinen	slocknar	och	märkeslamporna	börjar	
blinka	rött	samtidigt	ska	du	kontrollera	att	stänk-
skyddsdörrarna	är	öppna,	frånluftsaggregatet	är	
öppet	och	filtren	är	på	sina	platser.	Tryck	på	drift-
kopplingen	på	nytt.

Vid	behov	ska	du	skydda	golvet	under	maskinen	till	exem-
pel	med	wellpapp,	plastskiva	eller	en	fanerskiva.

8 Användning

8.1 Verksamhet vid arbetsstället

Utför	alla	blandningsarbetets	faser	framför	maskinen	mellan	
stänkskyddsdörrarna	så	nära	sugöppningen	som	möjligt.	Se	
alltid	till	att	maskinen	är	i	gång	innan	du	börjar	arbeta	på	ar-
betsstället.

Observera	att	det	alltid	uppstår	damm	då	man	hanterar	en	
säck	med	torrämne.	Mest	damm	uppstår	det	då	man	öppnar	
och	försluter	säcken	samt	då	man	tömmer	den	och	blandar	
torrämnet.

8.2 Användning av stänkskyddsdörrarna

Dörrarnas	uppgift	är	att	avgränsa	dammkällan	till	ett	så	litet	
område	som	möjligt	för	att	effektivt	styra	dammet	in	i	filtren.	
Sugningen	 av	 dammet	 fungerar	mer	 effektivt	 då	 dörrarna	
har	placerats	nära	blandningskärlets	kantar.

Dörrarna	styr	inte	bara	luften	utan	fungerar	även	som	stänk-
skydd	vilket	gör	att	stänk	från	vispen	inte	hamnar	i	arbets-
miljön	på	färdiga	ytor.

8.3 Start och stopp

Maskinen	har	bara	en	drivkoppling	med	vilken	den	styrs.

•	 En	kort tryckning	startar	maskinen	för	5	minuter	och	
sedan	går	den	över	till	beredskapsläge.

•	 En	lång tryckning	(5	sekunder)	startar	maskinen	och	
den	är	igång	hela	tiden	tills	den	stoppas	genom	att	
trycka	på	drivkopplingen.
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Medan	maskinen	är	igång	och	sugningen	pågår	brinner	mär-
keslamporna	hela	 tiden	och	arbetslampan	brinner.	Då	ma-
skinen	är	 i	beredskapsläge	blinkar	märkeslamporna	samti-
digt	och	arbetslampan	brinner	inte.

8.4 Arbetslampa

Maskinen	är	utrustad	med	en	effektiv	10	W	LED-lampa	som	
brinner	 alltid	 då	maskinen	 är	 i	 gång	och	 sugningen	pågår.	
Rikta	lampan	mot	blandningskärlet.	Lampan	underlättar	och	
påskyndar	arbetet	och	gör	även	det	damm	som	uppstår	vid	
blandningen	synligt

8.5 Märkeslampa för filtrets fyllnadsgrad (Bild 2 och Bild 
3)

Apparatens	manöverpanel	har	två	märkeslampor	som	med	
färgkoder	visar	filtrets	fyllnadsgrad.	Den	övre	lampan	(2)	vi-
sar	huvudfiltrets	och	den	lägre	lampan	(1)	förfiltrets	fyllnads-
grader.

•	 Om	märkeslampan	är	grön	är	filtret	i	skick.

•	 Orange	lampa	visar	att	filtret	snart	ska	bytas.	Då	den	
orangea	lampan	brinner	har	filtrets	fyllnadsgrad	över-
skridit	70	procent.

•	 Då	den	röda	lampan	brinner	är	filtret	fullt.	Maskinen	
kan	inte	längre	hålla	luftflödeshastigheten	tillräckligt	
hög	och	dess	förmåga	att	suga	damm	minskar.

8.6 Märkeslampor för funktionsfel

Maskinen	 visar	 funktionsfel	 med	 två	 blinkande	 röda	 mär-
keslampor.

Om	båda	märkeslamporna	blinkar	rött	samtidigt	har	maski-
nen	märkt	ett	läge	som	förhindrar	användning.

•	 Kontrollera	att	stänkskyddsdörrarna	är	öppna,	frånluft-
saggregatet	öppet,	filtren	på	plats	och	filterfodralens	
reglar	stängda.

•	 Maskinen	övergår	till	ett	läge	som	förhindrar	drift	alltid	
då	filterfodralens	reglar	öppnas	och	filtren	tas	loss	från	
maskinen.	Läget	som	hindrar	drift	stannar	fläktens	
rotationer	och	säkerställer	därmed	att	filtret	säkert	kan	
bytas	ut	till	ett	nytt.

•	 Kontrollera	även	att	mätblocket	som	utgår	från	mellan-
ramen	mellan	filterfodralen	är	hel	och	på	sin	plats.

•	 Efter	att	du	har	granskat	maskinen	ska	du	trycka	på	
driftkopplingen	på	nytt.	Maskinen	kalibrerar	filtrens	
mätningssystem	och	övergår	sedan	till	beredskapsläge	
om	allt	är	OK.

Om	båda	märkeslamporna	blinkar	röda	turvist	har	maskinen	
är	något	fel	som	kräver	reparation.

•	 Kontakta	maskinens	tillverkare,	återförsäljare	eller	
uthyrare.

8.7. Frånluftsaggregat

Maskinen	är	försedd	med	en	160	mm	stort	runt	frånluftsag-
gregat.

Om	 ett	 avledningsrör	 kopplas	 till	 frånluftsaggregatet	 ska	
man	observera	att	det	större	mottrycket	mot	fläkten	förkor-
tar	filtrets	användningstid.	Därför	 rekommenderas	det	 inte	
att	koppla	rör	längre	än	1	meter	till	maskinen.	Använd	endast	
ett	hårt	rör	med	slät	yta.

Om	maskinens	frånluftsaggregat	kopplas	ut	från	byggnaden	
ska	man	utöver	ovan	nämnda	även	observera	att	tempera-
tur-	och	luftfuktighetsvariationerna	kan	orsaka	att	fukt	kon-
denseras	i	filtren	vilket	förkortar	deras	livstid.
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Arbetsområde
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•	 Håll	blandkärlet	på	arbetsområdet

•	 Utför	alla	arbetsfaser	mellan	
stänkskyddsdörrarna	så	nära	
sugöppningen	som	möjligt.

•	 Det	uppstår	damm	då	man	öppnar	
och	försluter	säcken	samt	då	man	
tömmer	den	och	blandar	torräm-
net.

10

5

14

DrivkopplingFörfiltrets
märkeslampa

Huvudfiltrets
märkeslampa

Bild 1

Bild 2 - Drivkoppling och märkeslamporna Bild 3 - Tolkning av märkeslamporna

1.	 Filterfodralens	regel
2.	 Huvudfiltrets	fodral
3.	 Filterlådornas	mellanram
4.	 Förfiltrets	fodral
5.	 Sugluft
6.	 Luftstyrningsdörr/stänkskydd
7.	 Magnetiskt	gångjärn
8.	 Stänkskyddsdörrens	låsskruv
9.	 LED-arbetslampa	10	W
10.	 Mätningsslang	för

filtrets	tryckskillnad
11.	 Drivkoppling	och	filtrens

märkeslampor
12.	 Draghandtag
13.	 Skjuthandtag
14.	 Frånluft
15.	 Trappglid
16.	 Eluttag	för	vispen
17.	 Typskylt,	serienummer
18.	 Elledning

Grön	=	Filtret	OK

Orange	=	Filtrets	fyllnadsgrad	över	70	%

Röd	=	Full	->	Byt	filter

•	 Medan	maskinen	är	igång	och	sugningen	pågår	
brinner	märkeslamporna	hela	tiden.

•	 Märkeslamporna	blinkar	då	maskinen	är	i	bered-
skapsläge.

•	 Maskinen	visar	funktionsfel	med	två	blinkande
röda	märkeslampor.	Se	sidan	4,	punkt	8.5.

15

16

17

18



10.1 Tvätt av maskinen

Murbruksstänken	 lossar	 från	 de	 målade	 ytorna	 med	 vat-
tentvätt	och	till	exempel	en	grov	tvättsvamp.	Stänkskydds-
ytorna	i	plast	kan	tvättas	med	vatten	och	skrapas	rena	till	ex-
empel	med	kanten	på	en	plywoodbit.	Stänkskyddsdörrarna	i	
plast	slits	vid	användning	och	kan	vid	behov	bytas	ut	till	nya.

• Kontrollera att maskinen har kopplats från elnätet.

• Ta bort filtren innan maskinen tvättas. Fukt och vatten 
skadar lätt filtren. 

• Släpp inte in vatten i motorutrymmet. Skydda från-
luftsaggregatet och fläktens sugkon noggrant under 
tvätten.

• Ta inte loss murbruksstänk från maskinens yta genom 
att bulta med en hammare, eftersom maskinens delar 
kan ta skada.

10.2 Rengöring av motorutrymmet

Maskinens	motorutrymme	 kan	 kräva	 rengöring	 om	maski-
nen	har	förvarats	oanvänd	i	en	dammig	miljö	utan	skydd.	Det	
kan	även	hamna	damm	i	motorutrymmet	om	filterbytet	har	
skett	ovarsamt	eller	om	filtret	har	gått	sönder.

• Rengör inte motorutrymmet med vatten! Vattnet och 
betongdammet som reagerar med vattnet kan skada 
fläkten.

Maskinens	motorutrymme	kan	rengöras	genom	att	lätt	blåsa	
med	tryckluft	bara	man	tar	hand	om	dammhanteringen	och	
de	personliga	skydden.	Rengöringen	av	motorutrymmet	ska	
alltid	göras	utomhus	om	ett	sugskåp	eller	en	punktsug	som	
kan	kopplas	till	frånluftsaggregatet	inte	finns	tillgängliga.

10.3 Byte av stänkskyddsdörrarnas skivor (Bild 6)

Maskinens	dörrar	styr	luften	och	fungerar	även	som	stänk-
skydd	och	de	slits	vid	användning.	Dörrskivorna	kan	bytas	ut	
till	nya	då	de	gamla	skivorna	har	slitits	ut	eller	blivit	så	smut-
siga	att	de	inte	kan	användas.

1.	 Dörrskivorna	har	fästs	vid	dörrens	rörstomme	med	
popnitar	(Bild 6B).	Ta	bort	popnitarna	genom	att	borra	
bort	deras	huvud	med	5	mm	borrkrona.	Nitens	skägg	
kan	tryckas	in	i	rörstommen.

2.	 Placera	de	nya	skivorna	ovanpå	rörstommen	så	att	den	
svarta	skivan	hamnar	mellan	röret	och	den	vita	skivan.	
Observera	att	höger	och	vänster	dörr	är	varandras	
spegelbilder.

3.	 Skjut	de	nya	popnitarna	på	plats	genom	skivornas	hål.	
Kontrollera	att	nitarna	träffar	stomrörets	hål.	Använd	
aluminiumnitar	med	brett	huvud	i	storlek	4,8	mm	x	16-
18	mm.

4.	 Knip	nitarna	på	plats	med	nitverktyget.

Skivorna	 kan	 istället	 för	 popnitar	 även	 fästas	 på	 dörrens	
stomrör	med	saxsprintar	i	storleken	4	mm	x	32	mm	och
brickor	i	storleken	M4	x	15	mm	(Bild 6A).	Då	träs	saxsprinten	
först	genom	brickan	och	sedan	genom	dörrskivan	och	stom-
röret.	Sprintens	ändor	bänds	omkring	röret.

10 Service
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9.1 Filtertyper och -klassificeringar

I	 CAMU	 D2-punktsugen	 används	 ett	 förfilter	 som	 har	 ut-
vecklats	av	Consair	Oy.	Förfiltret	är	försett	med	filter	av	grovt	
dam	i	två	steg	och	en	damminsamlare.	Med	ett	förfilter	kan	
man	samla	in	750-1500	g	grovt	och	fint	damm	som	uppstår	
vid	blandningen.	

Maskinens	huvudfilter	är	ett	kompaktfilter	försett	med	kra-
ge	och	med	tätningar	på	båda	sidorna	om	kragen.	Huvudfil-
tret	filtrerar	det	finaste	dammet.

Filtrens	klassificeringar:

•	 Förfilter	G4	(produktnummer	CF4060)

•	 Huvudfilter	F9	(produktnummer	FF4565)

9.2 Viktigt att veta då du byter filter

Koppla	alltid	lös	maskinen	från	elnätet	innan	du	byter	filter!

Då	 filtret	 byts	 ut	 rekommenderar	 vi	 utrustning	 med	 and-
ningsskydd	och	skyddshandskar	även	om	det	inte	finns	nå-
gon	direkt	fara	för	att	dammet	sprider	sig.

Behovet	av	att	byta	filter	beror	på	mängden	damm	som	be-
handlas.	Luftfuktighet,	lång	lagringstid	eller	lagring	utomhus	
kan	förkorta	filtrets	livslängd.

Byt	filter	i	tid	så	fungerar	maskinen	klanderfritt.	Filtren	är	en-
gångsfilter	och	kan	inte	rengöras.	Rengöringen	kan	söndra	
filtrets	yta	och	orsaka	att	det	damm	som	samlats	in	sprids	i	
andningsluften.

Filtren	 kan	 bytas	 nästan	 dammfritt	 genom	 att	 följa	 anvis-
ningarna	nedan:

• Behandla de använda filtren lugnt.

• Skaka inte om det använda filtret.

• Vänd inte det använda förfiltret med sugöppningen 
nedåt.

• Placera bytesfiltrets skyddspapp på det använda 
filtret. Detta minimerar dammolägenheten även vid 
efterbehandlingen.

9.3 Byte av förfiltret (Bild 4)

Kontrollera	att	maskinen	har	kopplats	från	elnätet.

1.	 Öppna	stänkskyddsdörrarnas	lås.

2.	 Flytta	dörrarna	åt	sidan.

3.	 Öppna	låsreglarna	på	sidan	av	maskinen	och	ta	bort	
förfiltrets	fodral	ur	maskinen.

4.	 Byt	förfiltret	inuti	filterfodralet.

Byt	filtret	och	placera	sedan	filterfodralet	och	stänkskydds-
dörrarna	på	sina	platser.

9.4 Byte av huvudfiltret (Bild 5)

Kontrollera	att	maskinen	har	kopplats	 från	elnätet.	Ta	bort	
stänkskyddsdörrarna,	öppna	låsreglarna	på	sidan	av	maski-
nen	och	ta	bort	förfiltrets	fodral	ur	maskinen.

5.	 Flytta	mellanramen	i	aluminium	som	finns	mellan	filtren	
åt	sidan.	Slangarna	ska	inte	tas	loss.

6.	 Byt	det	gamla	huvudfiltret	och	placera	ett	nytt	i	dess	
ställe.

Byt	filtret	och	placera	sedan	mellanramen,	 förfilterfodralet	
och	stänkskyddsdörrarna	på	sina	platser.

9 Filter
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Bild 4 - Byte av förfiltret
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3

4

1

2

Bild 5 - Byte av huvudfiltret

Bild 6 - Byte av stänkskyddsdörrarnas skivor

6 A

6 B

1

3
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11.1 Transport på byggarbetsplatsen

CAMU	D2-punktsugen	är	designad	så	att	det	endast	behövs	
en	person	för	att	flytta	och	transportera	den.	Tack	vare	de	
stora	10”	hjulen,	trappgliden	samt	drag-	och	skjuthandtagen	
kan	en	person	även	flytta	den	i	trappor.

På	 ojämnt	 underlag	 flyttas	 maskinen	 enklast	 genom	 att	
dras.	Gummibuffertarna	på	framhörnen	fungerar	vid	behov	
som	hjälphandtag	vid	lyft.

• Placera inga tunga saker på maskinen.

• Maskinen är inte avsedd för varutransport.

11.2 Transport i lastutrymmet på en bil

Maskinen	ska	i	första	hand	transporteras	i	upprätt	ställning.	
Fäst	maskinen	alltid	 i	 lastutrymmet	för	transporten.	Maski-
nens	rörstomme	passar	väl	för	fästet.		

• Fäst maskinen alltid genom att använda rörstommen.

• Fäst maskinen i första hand genom att placera framsi-
dan mot väggen.

• Placera inte maskinen med framsidan mot golvet om 
maskinens filter är använda. Det kan rinna ut damm 
från filtren i lastutrymmet.

• Avlägsna inte huvudfiltret från maskinen för transpor-
tens tid, eftersom maskinens delar då inte går att låsa 
och delarna kan lossna under transportens gång.

• Spänn inte åt lastlinorna så att maskinens stomme, 
filterfodral eller dörrar bänds.

• Vid transport på öppet flak ska man se till att maski-
nens stänkskyddsdörrar hålls fast till exempel med en 
snabblina som fästs runt om kring maskinen.

11.3 Lyft med maskin

Maskinen	är	inte	avsedd	att	lyftas	med	maskin	och	den	har	
inte	den	lyftstropp	som	krävs	för	lyft	med	maskin.	Maskinens	
löstagbara	delar	kan	orsaka	allvarliga	skador	om	de	faller.

11 Transport

13 Tekniska data

Höjd	 	 	 	 1150	mm

Bredd	 	 	 	 580	mm

Djup	med	skyddsdörrarna	stängda

	 	 	 	 600	mm

Skyddsdörrarnas	bredd	 	 390	mm

Sugöppningens	höjd	 	 375-585	mm

Vikt	vid	driftfunktion	 	 28,5	kg

Driftspänning	 	 	 200-240	V

Nominell	frekvens	 	 50-60	Hz

Strömförbrukning	 	 0,8	A

Effekt	 	 	 	 180	W

IP-klass	 	 	 	 IP21

Eluttag	 	 	 	 2	st.	skyddsjordade**

Luftmängd	 	 	 500	m3/h	*

Ljudeffektsnivå	 	 	 Lw(A)	xx	dB

Huvudfilter	 	 	 F9

Förfilter		 	 	 G4

*	Luftmängden	och	luftflödets	hastighet	har	optimerats	för	
punktsugningen	och	hålls	som	standard	under	hela	filtrets	
användningstid.

**	Effekten	hos	ikopplade	maskiner	sammanlagt	max	3000	
W.	Förbjudet	att	koppla	skarvsladdar.

CAMU	 D2-punktsugen	 är	 avsedd	 att	 användas	 inomhus	
och	är	 även	designad	 för	 lagring	 i	 torra	och	varma	utrym-
men	inomhus.	Maskinen	har	begränsad	tålighet	mot	att	lag-
ras	i	kalla	utrymmen.	Fukt	och	vatten	som	fryser	kan	orsaka	
skador	både	på	maskinen	och	filtren.

Då	maskinen	flyttas	från	kalla	till	varma	utrymmen	ska	man	
låta	maskinens	 temperatur	 jämna	 ut	 sig	 till	 rådande	 tem-
peratur	i	minst	30	minuter	innan	ibruktagningen.	Då	hinner	
eventuell	 luftfuktighet	 som	 kondenserat	 sig	 på	 filtrets	 yta	
torka	och	stenämnesdammet	som	hårdnar	av	fukten	täpper	
inte	till	filtren.

• Maskinen har planerats för lagring i torra och varma 
utrymmen.

• Förvara inte maskinen utomhus utan väderskydd.

12 Lagring
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Maskinen	startar	inte	eller	också	stannar	
den	direkt	efter	uppstart.

Sugeffekten	är	svag.

Båda	märkeslamporna	blinkar	rött	i	
samma	takt.

Båda	märkeslamporna	blinkar	rött	i	olika	
takt.

Maskinen	stannar	av	sig	själv.

Filtrets	användningstid	är	klart	kortare	
än	normalt.

Filtrets	märkeslampor	och	arbetslampa	
brinner	inte	men	maskinen	fungerar	i	
övrigt.

Arbetslampan	tänds	inte,	men	maskinen	
fungerar	i	övrigt.

Stänkskyddsdörrarna	öppnas	och	stängs	
dåligt.

Stänkskyddsdörren	hålls	inte	fast	på	det	
magnetiska	gångjärnet.

Maskinen	har	inte	kopplats	till	elnätet,	det	
kommer	ingen	ström	i	ledningen	eller	så	
är	stickkontakten	inte	i	botten.

Maskinen	har	inte	gjorts	driftredo.	
Maskinen	går	in	i	felläge	om	den	
upptäcker	en	situation	som	förhindrar	
användningen.	Se punkt 8.6

Maskinen	har	kopplats	till	elnätet	men	
inte	startats	upp.	Maskinens	fläkt	roterar	
sakta	i	beredskapsläget.

Filtret	är	stockat.	Då	filtrets	märkeslampa	
blir	röd	kan	maskinen	inte	längre	
upprätthålla	ett	tillräckligt	stort	luftflöde	
och	punktsugningens	effekt	försämras.	
Se punkt 8.5

Maskinen	är	i	felläge	om	båda	lamporna	
blinkar	rött.	Se punkt 8.6

Maskinen	går	in	i	felläge	om	den	
upptäcker	en	situation	som	förhindrar	
användningen.	Detta	sker	till	exempel	då	
filtrets	låsreglar	öppnas.	Se punkt 8.6

Maskinen	har	ett	fel	som	måste	repareras.

Maskinen	har	två	driftlägen.	5	minuters	
driftcykel	och	kontinuerlig	användning.	
Efter	5	minuters	driftcykeln	stängs	
maskinen	av	och	går	över	i	beredskapsläge.

Mycket	hög	luftfuktighet	eller	fukt	som	
kondenseras	på	filtrets	yta	förkortar	
filtrets	livstid.

En	för	lång	frånluftsslang	har	kopplats	
till	frånluftsaggregatet.	Ju	längre	slang	
desto	större	belastning	på	maskinens	
fläkt.	Då	minskar	maskinens	förmåga	att	
flytta	luft	och	filtren	kan	samla	in	mindre	
damm.

Maskinens	ledningar	eller	styrenhet	har	
kunnat	ta	skada.

	
Maskinens	strömkälla	eller	styrenhet	har	
kunnat	ta	skada	eller	också	har	LED-
lampan	skadats.

Dörrens	rörprofil	kan	ha	vridits.	Dörrens	
bakre	kant	kan	vidröra	förfiltrets	fodral.	
Dörrens	låsskruvar	har	inte	öppnats.

Dörrens	rörprofil	kan	ha	vridits.

Kontrollera	elledningarna	som	kopplats	
till	maskinen.	Starta	om	maskinen	ge-
nom	att	trycka	på	drivkopplingen.

Kontrollera	att	stänkskyddsdörrarna	är	
öppna,	filtren	på	plats,	filterfodralens	
reglar	stängda	och	frånluftsaggregatet	
öppet.

Starta	maskinen	med	drivkopplingen.	
Märkeslamporna	brinner	hela	tiden	och	
arbetslampan	brinner	då	maskinen	är	i	
gång.

Byt	det	filter	märkeslampan	visar	till	ett	
nytt	filter.	

Mer	information	i	de	två	följande	fellä-
gesbeskrivningarna.	Se punkt 8.6

Kontrollera	att	maskinen	är	i	driftskick.	
Tryck	sedan	på	drivkopplingen.	Maski-
nen	kalibrerar	filtrens	mätningssystem	
och	övergår	sedan	till	beredskapsläge	
om	allt	är	OK.	Se punkt 7

Kontakta	tillverkaren,	återförsäljaren	
eller	uthyraren.

Starta	om	maskinen	genom	att	trycka	på	
drivkopplingen.	Se punkt 8.1

Förbättra	arbetsutrymmets	ventilation	
om	luftfuktigheten	är	över	85	%.	Låt	
maskinens	temperatur	jämna	ut	sig	till	
rådande	temperatur	i	minst	30	minuter	
innan	du	tar	den	i	bruk.

Avlägsna	frånluftsröret	eller	förkorta	det.	
För	att	nå	bäst	verksamhetsfunktion	bor-
de	man	inte	använda	frånluftsrör	längre	
än	1	meter	med	maskinen.	Använd	ett	hårt	
rör	med	slät	yta	eftersom	ett	sådant	har	
minsta	möjliga	motstånd	mot	luftflödet.

Kontakta	tillverkaren.

Kontakta	tillverkaren.

Öppna	dörrarnas	låsskruvar.	Kontrollera	
dörrörens	skick.	Kontrollera	att	förfiltrets	
fodral	är	på	sin	plats	och	låsreglarna	
stängda.	Kontakta	tillverkaren	vid	behov.

Kontakta	tillverkaren.

14 Problemsituationer och felsökning

Fel Eventuell orsak Åtgärd
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14 Intyg om överensstämmelse

Tillverkare:

Consair	Oy
Lappviksgatan	16
00180	Helsingfors

consair.eu
info@consair.fi

Intygar att

Maskintyp:	 	 Punktsug	för	damm	som	uppstår	vid	blandning	av	betong,	murbruk	och		
	 	 	 spackel	
Produktmärke:	 	 Consair
Typbeteckning:	 	 CAMU	D2

•	följer	behöriga	bestämmelser	i	maskindirektivet	(2006/42/EG)
•	följer	behöriga	bestämmelser	i	lågspänningsdirektivet	LVD	(2014/35/EG)
•	följer	behöriga	bestämmelser	i	EMC-direktivet	2014/30/EG	som	gäller	elektromagnetisk	kom-
patibilitet

För	Consair	Oy:s	del	undertecknat	av

Tid	och	ort:	....................................................................................

Tillverkare/befullmäktigad	representant

Underskrift:	....................................................................................
	 	 (Förnamn	Efternamn/titel)

Maskindirektivet 2006/42/EG

Enligt	bilaga	II	i	maskindirektivet	2006/41/EG	konstateras	följande:	Denna	försäkran	gäller	endast	
maskinen	som	sådan	den	fördes	ut	på	marknaderna	och	täcker	inte	delar	som	slutanvändaren	
senare	lagt	till	och/eller	de	operationer	slutanvändaren	utför	med	maskinen.

EU-intyg om överensstämmelse


