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Alkusanat

Tässä ohjekirjassa käsitellään Consair CAMU D2 -kohdepoistolaitetta. Käyttöohjeessa sitä kutsutaan myös laitteeksi tai koneeksi. Lue ohjekirja ennen käyttöönottoa ja tutustu
erityisesti turvamääräyksiin.
Ohjekirjan löydät myös osoitteesta consair.eu. Halutessasi
lisätietoja Consair CAMU D2 -kohdepoistolaitteesta ota yhteyttä valmistajaan, jälleenmyyjään tai vuokraajaan.
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Käyttötarkoitus

Consair CAMU D2 on tehokas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen ja helposti rakennustyömaalla liikuteltava ammattikäyttöön suunniteltu kuiva-aineiden, kuten betonien,
laastien ja tasoitteiden, sekoituspölyn kohdepoistolaite.
Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite pystyy keräämään yli
99 % sekoitustyöpisteessä syntyvästä pölystä. Tehokas ja
automaattisesti säätyvä imuilmavirtaus takaa, että CAMU
D2 -kohdepoistolaite toimii täydellä teholla suodattimien
koko käyttöiän ajan.
Edistyksellisen paineenmittausjärjestelmän avulla
CAMU D2 tunnistaa erikseen sekä pää- että esisuodattimien
tukkeutuneisuuden. Merkkivalot ohjauspaneelissa ilmoittavat suodattimien vaihtotarpeesta.
Consair Oy:n kehittämällä pölynkeräyssäiliöllä varustetulla
CAMU D2 -esisuodattimella voidaan kerätä 750-1500 g sekoitustyössä syntyvää pölyä. Tämä määrä pölyä syntyy, kun
kuiva-aineita sekoitetaan noin 5000 kg.
Pölynkeräyssäiliöllä varustetun esisuodattimen ansiosta
suodattimien vaihdon yhteydessä ei ole tarvetta käsitellä
helposti pölyäviä suodatinmateriaaleja. Suodatin on tästä
syystä mahdollista vaihtaa ilman pölyhaittoja.
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Tärkeää

!

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite on suunniteltu sisäkäyttöön ja sitä saa käyttää vain kuiva-aineiden, kuten betoni- ja laastijauheiden käsittelyyn. Laitetta ei saa käyttää
räjähdysvaarallisia, syttyviä tai haitta-aineita, kuten esimerkiksi asbestia, sisältävien materiaalien käsittelyyn.
Jos CAMU D2 -kohdepoistolaitetta käytetään muihin tarkoituksiin tai sitä käsitellään jollakin muulla tavalla kuin tässä
ohjekirjassa on kuvattu, Consair Oy ei ota vastuuta virheellisen käytön seurauksista.
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Toimitussisältö

Laite toimitetaan esisuodattimella (1 kpl), pääsuodattimella
(1 kpl) sekä ilmanohjain-/roiskesuojaovilla (2 kpl) varustettuna.
Suodattimet ja ovilevyt ovat kulutusosia. Uusia suodattimia
ja ovilevyjä voit tilata joko valmistajalta, vuokraajalta tai jälleenmyyjältä.
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Takuu

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaitella on 12 kuukauden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
Koneen rakenteeseen ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä
ilman valmistajan suostumusta. Takuu ei koske virheitä, jotka
aiheutuvat huolimattomasta tai väärästä käytöstä, varomattomuudesta tai normaalista kulumisesta. Valitustapauksissa
kone on palautettava valmistajalle mahdollista korjausta tai
vaihtoa varten.

Kohdepoistolaite on suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi 20 litran kokoisten sekoitusastioiden kanssa. Se soveltuu
käytettäväksi myös suurikokoisten sekoitusastoiden kanssa,
kun laitetta korotetaan esimerkiksi nostamalla se kuormalavan päälle.
CAMU D2 suojaa sekä työntekijää että työympäristöä pölyhaitoilta ja estää sekoitusroiskeiden leviämisen työpisteen
ulkopuolelle.
Laitetta voidaan käyttää sekä henkilökohtaisena että työmaan yhteisenä työpisteenä, ja se soveltuu käytettäväksi
niin uudis- kuin saneeraustyömailla.
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Turvamääräykset

Henkilötapaturmavaara:

Vedä sähköpistoke irti pistorasiasta huoltotöiden, kuten suodattimien vaihdon,
ajaksi.
Älä koskaan työnnä sormia laitteen puhaltimeen.
Vaurioitunut sähköjohto voi olla käytössä vaarallinen, ja se on heti vaihdettava uuteen.
Älä liitä laitetta maadoittamattomaan pistorasiaan. Käytä ainoastaan maadoitettua ja
mieluiten vikavirtasuojattua pistorasiaa.
Älä ravistele tai turhaan kääntele käytettyjä suodattimia. Suodattimista voi levitä pölyä
ilmaan.
Laitteen ovien saranoinnissa käytetään magneetteja. Turvaetäisyys elektronisille
implanteille, kuten sydämentahdistimelle, on 10 cm saranan kosketuspinnoista.

Omaisuusvahingon vaara:

Älä varastoi laitetta ulkona ilman sääsuojausta.
Älä aseta painavia esineitä koneen päälle.
Älä kytke laitteen pistorasioihin jatkojohtoja. Laitteen pistorasioihin saa kytkeä vain
työpisteessä käytettäviä sähkölaitteita.

Henkilötapaturmavaara
ja omaisuusvahingon vaara:

Älä käytä vaurioitunutta tai tukkeutunutta suodatinta. Punainen merkkivalo
ohjauspaneelissa ilmoittaa tukkeutuneesta suodattimesta.
Laitetta ei saa käyttää ilman suodattimia.
Älä yritä puhdistaa suodattimia, sillä puhdistaminen vaurioittaa helposti
suodatinmateriaalin. Tukkeutuneet suodattimet on aina vaihdettava uusiin.
Varmista, että vaihdetut suodattimet asettuvat hyvin paikoilleen. Huolimattomasti
asetettu suodatin voi aiheuttaa pölyn virtauksen suodattimen ohi.
Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on käsitelty haitta-aineita, kuten asbestia, ennen
kuin tila on puhdistettu asianmukaisesti.
Laitetta ei saa käyttää mahdollisesti vaarallisia haitta-aineita sisältävien materiaalien,
kuten purkujätteiden käsittelyyn.
Laitteen suojaovet on aina suljettava siirtojen ajaksi. Avoimet ovet voivat irrota ja
vaurioitua, sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja pudotessaan.
Laite on aina sidottava kuormatilaan kuljetuksen ajaksi.

Suuri räjähdysvaara:

Consair CAMU D2

Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa esiintyy räjähdysvaarallisia kaasuja. Laitteella ei
saa käsitellä räjähdysvaarallisia aineita eikä helposti syttyviä materiaaleja.
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1.

Käyttöönotto

Avaa ilmanohjainovet ja aseta ne mahdollisimman
lähelle työskentelyalueen reunoja. (Kuva 1)
•

Ovien lukitus avataan ja suljetaan ovien sormiruuveja löysäämällä ja kiristämällä.

2.

Irrota poistoilmayhteen suojahattu, jos laitteessa on
sellainen.

3.

Kytke laite sähköverkkoon. Käytä maadoitettua tai
mahdollisuuksien mukaan vikavirtasuojattua pistorasiaa.

4.

5.

•

Laite kalibroi aluksi suodattimien mittausjärjestelmän ja siirtyy sen jälkeen valmiustilaan.

•

Kalibrointitilassa molemmat merkkivalot
vilkkuvat vuorotellen vihreinä.

•

Valmiustilassa molemmat merkkivalot
vilkkuvat yhtä aikaa ja ilmaisevat suodattimien
täyttöastetta. Ks. kohta 8.6

Kytke sekoitusvispilä laitteen pistorasiaan.
•

Pistorasioihin saa kytkeä yhteensä max. 3000 W.

•

Älä kytke laitteen pistorasioihin jatkojohtoja.
Laitteen pistorasioihin saa kytkeä vain
työpisteessä käytettäviä sähkölaitteita.

Käynnistä laite. Ks. kohta 8.2
•
•

Laitteen käydessä merkkivalot palavat koko ajan
ja ilmaisevat suodattimien täyttöasteen. (Kuva 2 ja
Kuva 3)
Jos laite sammuu ja merkkivalot alkavat vilkkua
yhtä aikaa punaisina, niin tarkista, että ilmanohjainovet ovat auki, poistoilmayhde on avoin ja
suodattimet ovat paikoillaan. Paina käyttökytkintä
uudelleen.

Kun laite on käynnissä ja imu on päällä, merkkivalot palavat
koko ajan ja työvalo on päällä. Kun laite on valmiustilassa,
merkkivalot vilkkuvat yhtäaikaa ja työvalo ei ole päällä.

8.4 Työvalo
Laite on varustettu tehokkaalla 10 W led-työvalolla, joka on
päällä aina, kun laite käynnissä ja imu on päällä. Suuntaa valo
sekoitusastiaan. Valo helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä
työpisteessä, ja se myös tekee sekoitustyössä syntyvän pölyn näkyväksi.

8.5 Suodattimien täyttöasteen ilmaisu merkkivaloilla
(Kuva 2 ja Kuva 3)
Laitteen ohjauspaneelissa on kaksi merkkivaloa, jotka ilmaisevat värikoodilla suodattimien täyttöasteen. Ylempi valo (2)
ilmaisee pääsuodattimen ja alempi valo (1) esisuodattimen
täyttöasteen.
•

Vihreän merkkivalon palaessa suodatin on kunnossa.

•

Oranssi merkkivalo varoittaa lähestyvästä suodattimen
vaihdosta. Oranssin valon palaessa suodattimen täyttöaste on ylittänyt 70 %.

•

Punaisen merkkivalon palaessa suodatin on täynnä.
Laite ei enää kykene pitämään ilmavirran nopeutta
riittävän suurena, ja laitteen kyky imeä pölyä heikkenee.

8.6 Vikatilojen ilmaisu merkkivaloilla
Laite ilmaisee vikatiloja kahdella vilkkuvalla punaisella merkkivalolla.
Jos molemmat merkkivalot vilkkuvat punaisina yhtä aikaa,
laite on havainnut käytön estävän tilan.
•

Tarkista, että ilmanohjainovet ovat auki, poistoilmayhde
on avoin, suodattimet ovat paikoillaan ja suodatinkoteloiden kiinnityssalvat ovat kiinni.

•

Laite siirtyy käytön estävään tilaan aina, kun suodatinkoteloiden kiinnityssalvat avataan ja suodattimet
irroitetaan laitteesta. Käytön estävä tila pysäyttää
puhaltimen pyörimisen ja varmistaa näin turvallisen
suodattimien vaihdon.

•

Tarkasta myös, että suodatinlaatikoiden välikehyksestä  
lähtevä mittausyhde on ehjä ja paikoillaan.

•

Kun olet tarkastanut koneen, paina käyttökytkintä uudelleen. Laite kalibroi suodattimien mittausjärjestelmän
ja siirtyy valmiustilaan, jos kaikki on ok.

Tarvittaessa suojaa lattia laitteen alla esimerkiksi aaltopahvilla, muovikennolevyllä tai vanerilevyllä.

8

Käyttö

8.1 Toiminta työpisteessä
Tee kaikki sekoitustyön vaiheet laitteen edessä ilmanohjainovien välissä mahdollisimman lähellä imuaukkoa. Varmista
aina, että laite on käynnissä ennen kuin aloitat työskentelyn
työpisteessä.

Jos molemmat merkkivalot vilkkuvat punaisina vuorotellen,
laitteessa on korjausta vaativa vika.

Huomaa, että pölyä syntyy aina, kun kuiva-ainesäkkiä käsitellään. Eniten pölyä syntyy säkin avaamisesta ja sulkemisesta, sekä säkin tyhjentämisestä ja kuiva-aineen sekoittamisesta.

8.7 Poistoilmayhde

8.2 Ilmanohjainovien käyttö
Ilmanohjainovien tehtävänä on rajata pölynlähde mahdollisimman pienelle alueelle, jolloin pöly saadaan ohjattua tehokkaasti suodattimiin. Pölyn imu toimii tehokkaimmin, kun
ilmanohjainovet on asetettu lähelle sekoitusastian reunoja.
Ilmanohjainovet toimivat myös roiskesuojana, jolloin sekoitusvispilästä lentävät roiskeet eivät päädy työympäristöön ja
valmiiksi tehdyille pinnoille.

8.3 Käynnistäminen ja sammuttaminen

•

Ota yhteys laitteen valmistajaan, jälleenmyyjään tai
vuokraajaan.

Laite on varustettu 160 mm kokoisella pyöreällä poistoilmayhteellä.
Jos poistoilmayhteeseen kytketään poistoputki, on huomioitava, että puhaltimeen kohdistuva suurempi vastapaine
lyhentää suodattimien käyttöaikaa. Tästä syystä laitteeseen
ei ole suositeltavaa kytkeä yli 1 metrin pituista poistoilmaputkea. Käytä ainoastaan kovaa sileäpintaista putkea.
Jos laitteen poistoilmayhde kytketään rakennuksesta ulos,
on edellisen lisäksi huomioitava, että lämpötilojen ja ilmankosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä
suodattimiin, jolloin suodattimien käyttöikä lyhenee.

Laitteessa on vain yksi käyttökytkin, josta sitä ohjataan.
•

Yksi lyhyt painallus käynnistää laitteen 5 minuutiksi,
jonka jälkeen laite siirtyy valmiustilaan.

•

Yksi pitkä painallus (5 sekuntia) käynnistää laitteen toimimaan jatkuvasti, kunnes se sammutetaan painamalla
käyttökytkintä.
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1

•

Pidä sekoitusastia työskentelyalueella.

•

Tee kaikki työvaiheet ilmanohjainovien välissä mahdollisimman
lähellä imuaukkoa.

•

Pölyä syntyy säkin avaamisesta ja
sulkemisesta, säkin tyhjentämisestä ja kuiva-aineen sekoittamisesta.

2
3

Työskentelyalue
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Kuva 2 - Käyttökytkin ja merkkivalot

Kuva 3 - Merkkivalojen tulkitseminen

Pääsuodattimen
merkkivalo

Vihreä = Suodatin OK

Oranssi = Suodattimen täyttöaste yli 70 %

Punainen = Täynnä -> Vaihda suodatin

Esisuodattimen
merkkivalo
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Käyttökytkin

•

Merkkivalot palavat koko ajan, kun laite on
käynnissä ja imu on päällä.

•

Merkkivalot vilkkuvat, kun laite on valmiustilassa.

•

Laite ilmaisee vikatiloja kahdella vilkkuvalla
punaisella merkkivalolla. Ks. sivu 4, kohta 8.5
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9

Suodattimet

10

Huolto

9.1 Suodatintyypit ja -luokitukset

10.1 Laitteen peseminen

CAMU D2 -kohdepoistolaitteessa käytetään esisuodattimena Consair Oy:n kehittämää suodatinta, joka on varustettu
kaksivaiheisella karkeapölyn suodatuksella ja pölynkeräyssäiliöllä. Yhdellä esisuodattimella voidaan kerätä 750-1500g
sekoitustyössä syntyvää karkea- ja hienopölyä.

Laastiroiskeet irtoavat maalatuista pinnoista vesipesulla ja
esimerkiksi karkealla pesusienellä. Muoviset roiskesuojapinnat voidaan vesipestä ja kaapia puhtaaksi esimerkiksi vaneripalan syrjällä. Muoviset roiskesuojaovet kuluvat käytössä ja
ne voidaan tarvittaessa vaihtaa uusiin.

Pääsuodattimena laitteessa käytetään kauluksella varustettua ja kauluksen molemmin puolin tiivistettyä kompaktisuodatinta, joka suodattaa hienoimman pölyn.

•

Varmista, että laite on irrotettu sähköverkosta.

•

Suodattimien luokitukset:

Poista suodattimet ennen laitteen pesua. Kosteus ja
vesi vaurioittavat helposti suodattimia.

•

Älä päästä vettä moottoritilaan. Suojaa poistoilmayhde ja puhaltimen imukartio huolellisesti pesun ajaksi.

•

Älä irrota laastiroiskeita laitteen pinnoista vasaralla
hakkaamalla, sillä koneen osat voivat vaurioitua.

•

Esisuodatin G4 (tuotenumero CF4060)

•

Pääsuodatin F9 (tuotenumero FF4565)

9.2 Tärkeä tietää, kun vaihdat suodattimia
Irrota laite sähköverkosta aina ennen kuin vaihdat suodattimia!
Suodattimien vaihdon ajaksi on aina suositeltavaa varustautua hengityssuojaimella ja suojakäsineillä, vaikka välitöntä
pölyn leviämisen vaaraa ei olisikaan.
Suodattimien vaihtotarve riippuu käsiteltävän pölyn määrästä. Ilmankosteus, pitkä varastointi tai varastointi ulkona voivat lyhentää suodattimien käyttöikää.
Vaihda suodattimet ajoissa, jotta laite toimii moitteettomasti. Suodattimet ovat kertakäyttöisiä eikä niitä voi puhdistaa. Puhdistaminen voi rikkoa suodattimien pinnan ja aiheuttaa jo kerätyn pölyn leviämisen hengitysilmaan.
Suodattimet voidaan vaihtaa lähes pölyttömästi, kun seuraavia ohjeita noudatetaan:
•

Käsittele käytettyjä suodattimia rauhallisesti.

•

Älä ravistele käytettyä suodatinta.

•

Älä käännä käytettyä esisuodatinta imuaukko alaspäin.

•

Siirrä vaihtosuodattimen suojapahvi käytetyn suodattimen päälle. Näin minimoit pölyhaitan myös jätteenkäsittelyssä.

9.3 Esisuodattimen vaihtaminen (Kuva 4)

10.2 Moottoritilan puhdistaminen
Laitteen moottoritila voi vaatia puhdistusta, jos laitetta on
säilytetty käyttämättömänä pölyisessä ympäristössä ilman
suojausta. Moottoritilaan voi päästä pölyä myös, jos suodattimen vaihto on suoritettu huolimattomasti tai suodatin on
rikkoutunut.
•

Laitteen moottoritila voidaan puhdistaa kevyesti paineilmalla puhaltamalla, kun pölynhallinnasta ja henkilökohtaisesta
suojauksesta huolehditaan. Moottoritilan puhdistaminen on
tehtävä aina ulkona, jos imukaappia tai poistoyhteeseen liitettävää kohdepoistolaitetta ei ole käytettävissä.

10.3 Ilmanohjainovien levyjen vaihtaminen (Kuva 6)
Laitteen ilmanohjainovet, jotka toimivat myös roiskesuojina,
kuluvat käytössä. Ovilevyt voidaan vaihtaa uusiin, kun vanhat levyt ovat kuluneet tai likaantuneet käyttökelvottomiksi.
1.

Ovilevyt on kiinnitetty oven putkirunkoon vetoniiteillä
(Kuva 6B). Poista vetoniitit poraamalla niittien kanta
pois 5 mm poranterällä. Niitin purseet voi painaa putkirungon sisään.

2.

Aseta uudet kennolevyt oven putkirungon päälle siten,
että musta levy jää putken ja valkoisen levyn väliin.
Huomaa, että oikean ja vasemman puoleiset ovet ovat
toistensa peilikuvia.

3.

Työnnä uudet vetoniitit paikoilleen kennolevyjen reikien
läpi. Varmista, että niitit osuvat runkoputken reikiin.
Käytä kiinnitykseen leveäkantaista 4,8 mm x 16-18 mm
kokoista alumiininiittiä.

4.

Purista niitit paikoilleen niittityökalulla.

Varmista, että laite on irroitettu sähköverkosta.
1.

Avaa ilmanohjainovien lukitus.

2.

Siirrä ovet syrjään.

3.

Avaa laitteen sivuilla olevat lukitussalvat, ja poista esisuodattimen kotelo laitteesta.

4.

Vaihda suodatinkotelon sisällä oleva esisuodatin.

Kun suodatin on vaihdettu, aseta suodatinkotelo ja ilmanohjainovet takaisin paikoilleen.

9.4 Pääsuodattimen vaihtaminen (Kuva 5)
Varmista, että laite on irroitettu sähköverkosta. Poista ilmanohjainovet, avaa laitteen sivuilla olevat lukitussalvat ja
poista esisuodattimen kotelo.
1.

Siirrä suodattimien välinen alumiininen välikehys syrjään koneen sivulle. Letkuja ei irroteta.

2.

Poista vanha pääsuodatin ja aseta tilalle uusi.

Älä puhdista moottoritilaa vedellä! Vesi ja veteen reagoiva betonipöly voi vaurioittaa puhallinta.

Vetoniittien sijaan kennolevyt voidaan kiinnittää oven runkoputkeen myös 4 mm x 32 mm kokoisilla saksisokilla ja
M4 x 15 mm kokoisilla aluslaatoilla (Kuva 6A). Tällöin saksisokka pujotetaan ensin aluslaatan ja sen jälkeen ovilevyjen
ja runkoputken läpi. Sokan päät taivutetaan putken ympärille.

Kun suodatin on vaihdettu, aseta välikehys, esisuodatinkotelo ja ilmanohjainovet takaisin paikoilleen.
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Kuva 4 - Esisuodattimen vaihtaminen

Kuva 5 - Pääsuodattimen vaihtaminen

1

1
2
2

3
4

3

Kuva 6 - Ilmanohjainoven levyjen vaihtaminen

6A
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Kuljettaminen

11.1 Kuljettaminen työmaalla
CAMU D2 -kohdepoistolaite on suunniteltu siten, että sen
siirtämiseen ja kuljettamiseen tarvitaan vain yksi henkilö.
Isojen 10" kokoisten renkaiden, porrasliukujen sekä vetoaisan ja työntökahvojen avulla laite liikkuu yhden ihmisen voimin myös porrasnousuissa.
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Varastointi

CAMU D2 -kohdepoistolaite on suunniteltu sisäkäyttöön, ja
se on myös suunniteltu varastoitavaksi kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa. Laite kestää kylmävarastoinnin rajoitetusti.
Kosteus ja jäätyvä vesi voi aiheuttaa vaurioita niin laitteelle
kuin suodattimillekin.

•

Älä laske laitteen päälle painavia tavaroita.

Siirrettäessä laitetta kylmästä lämpimään tilaan, on laitteen
lämpötilan annettava tasaantua vallitsevaan lämpötilaan vähintään 30 minuuttia ennen käyttöönottoa. Tällöin suodattimien pintaan mahdollisesti tiivistynyt ilmankosteus ehtii
kuivua, eikä kosteudesta kovettuva kiviainespöly tuki suodattimia.

•

Laitetta ei ole suunniteltu tavarankuljetukseen.

•

Laite on suunniteltu varastoitavaksi kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa.

•

Älä säilytä laitetta ulkona ilman sääsuojausta.

Epätasaisella alustalla laitetta on helpointa siirtää vetämällä.
Etukulmissa olevat kumipuskimet toimivat tarvittaessa apukantokahvoina.

11.2 Kuljettaminen auton kuormatilassa
Laite tulee ensisijaisesti kuljettaa pystyasennossa. Kiinnitä
laite kuormatilaan aina kuljetusta varten. Laitteen putkirunko soveltuu hyvin kiinnittämiseen.  
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Tekniset tiedot

•

Kiinnitä laite aina putkirungosta.

•

Kiinnitä laite ensisijaisesti laitteen etupuoli seinää
vasten.

Korkeus

1150 mm

•

Älä aseta laitetta etupuoli lattiaa vasten, jos koneessa on käytetyt suodattimet. Suodattimista voi valua
pölyä kuormatilaan.

Leveys

580 mm

Syvyys suojaovet kiinni

600 mm

Suojaovien leveys

390 mm

Imuaukon korkeus

375-585 mm

Paino käyttökunnossa

28,5 kg

Käyttöjännite

200-240 V

Nimellistaajuus

50-60 Hz

Virrankulutus

0,8 A

Teho

180 W

IP-luokka

IP21

Sähköpistorasiat

2 kpl suojamaadoitettu**

Ilmamäärä

500 m3/h *

Äänitehotaso

Lw(A) xx dB

Pääsuodatin

F9

Esisuodatin

G4

•

Älä poista koneesta pääsuodatinta kuljettamisen
ajaksi, koska silloin koneet osat eivät lukitu paikoilleen ja osia voi irrota kuljetuksen aikana.

•

Älä kiristä kuormaliinoja siten, että laitteen runko,
suodatinkotelot tai ovet vääntyvät.

•

Avolavalla kuljetettaessa ilmanohjain-/roiskesuojaovien kiinni pysyminen on varmistettava erikseen
esimerkiksi koneen ympäri kiinnitetyllä pikaliinalla.

11.3 Koneellinen nostaminen
Laitetta ei ole tarkoitettu koneellisesti nostettavaksi eikä
siinä ole koneelliseen nostoon tarkoitettua nostolenkkiä.
Laitteen irrotettavat osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja
pudotessaan.

* Ilmamäärä ja ilmavirran nopeus on optimoitu
kohdepoistoon ja pysyy vakiona koko suodattimien
käyttöiän ajan.
** Kytkettävien laitteiden teho yhteensä max. 3000 W.
Jatkojohtojen kytkeminen kielletty.
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Ongelmatilanteet ja vian etsintä

Vika

Mahdollinen syy

Toimenpide

Laitetta ei ole kytketty verkkovirtaan,
johtoon ei tule virtaa tai pistotulppa ei
ole pohjassa.

Tarkista laitteeseen kytketyt sähköjohdot. Käynnistä laite uudelleen
painamalla käyttökytkintä.

Laitetta ei ole saatettu käyttökuntoon.
Laite menee vikatilaan, jos se
havaitsee käytön estävän tilanteen.
Ks. kohta 8.6

Tarkista, että ilmanohjainovet ovat
auki, suodattimet ovat paikoillaan,
suodatinkoteloiden kiinnityssalvat
ovat kiinni ja poistoilmayhde on avoin.

Laite on kytketty verkkovirtaan, mutta
sitä ei ole käynnistetty. Laitteen
puhallin pyörii pienillä kierroksilla
valmiustilassa.

Käynnistä laite käyttökytkimestä.
Merkkivalot palavat koko ajan ja työvalo on päällä laitteen käydessä.

Suodatin on tukossa. Kun suodattimen
merkkivalo muuttuu punaiseksi, laite
ei kykene enää pitämään riittävän
suurta ilmavirtaa yllä ja kohdepoiston
teho heikkenee. Ks. kohta 8.5

Vaihda merkkivalon osoittama suodatin uuteen.

Laite on mennyt vikatilaan, jos
molemmat merkkivalot vilkkuvat
punaisena. Ks. kohta 8.6

Lisätietoa kahdessa seuraavassa vikatilannekuvauksessa. Ks. kohta 8.6

Molemmat merkkivalot vilkkuvat
punaisena samassa tahdissa.

Laite menee vikatilaan, jos se
havaitsee käytön estävän tilanteen.
Näin tapahtuu esimerkiksi, kun
suodattimien kiinnityssalvat avataan.
Ks. kohta 8.6

Tarkista, että kone on käyttökunnossa. Paina sen jälkeen käyttökytkintä.
Kone kalibroi suodattimien mittausjärjestelmän ja siirtyy valmiustilaan, jos
kaikki on OK. Ks. kohta 7

Molemmat merkkivalot vilkkuvat
punaisena eri tahdissa.

Laitteessa on vika, joka vaatii
korjausta.

Ota yhteys valmistajaan, jälleenmyyjään tai vuokraajaan.

Laite sammuu itsestään.

Laitteessa on kaksi käyttötilaa: 5
minuutin käyttösykli ja jatkuva käyttö.
5 minuutin käyttösyklin jälkeen laite
sammuu ja siirtyy valmiustilaan.

Käynnistä laite uudelleen painamalla
käyttökytkintä. Ks. kohta 8.1

Suodattimien käyttöaika on selvästi
normaalia lyhyempi.

Hyvin korkea ilmankosteus tai
suodattimien pintaan tiivistynyt
kosteus lyhentää suodattimien
käyttöaikaa.

Paranna työskentelytilan ilmanvaihtoa, jos ilmankosteus on yli 85 %. Anna
laitteen lämpötilan tasaantua vallitsevaan lämpötilaan vähintään 30 minuuttia ennen kuin otat sen käyttöön.

Poistoilmayhteeseen on kytketty liian
pitkä poistoilmaputki. Mitä pitempi
putki, sitä suurempi kuormitus
kohdistuu laitteen puhaltimeen.
Tällöin laitteen kyky siirtää ilmaa
heikkenee, ja suodattimilla voidaan
kerätä vähemmän pölyä.

Poista poistoilmaputki tai lyhennä
sitä. Parhaan toimintatehon saavuttamiseksi laitteessa ei tulisi käyttää yli
1 metrin mittaista poistoilmaputkea.
Käytä kovaa sileäpintaista putkea, sillä
siinä on pienin mahdollinen ilmavirran
vastus.

Suodattimien merkkivalot ja työvalo
eivät pala, mutta laite toimii muuten.

Laitteen johtosarja tai ohjausyksikkö
on voinut vaurioitua.

Ota yhteys valmistajaan.

Työvalo ei syty, mutta laite toimii
muuten.

Laitteen virtalähde tai ohjausyksikkö
on voinut vaurioitua tai led-valaisin on
vaurioitunut.

Ota yhteys valmistajaan.

Ilmanohjainovet aukeavat ja
sulkeutuvat huonosti.

Oven putkiprofiili on voinut
vääntyä. Oven takareuna voi
osua esisuodatinkoteloon. Oven
lukitusruuveja ei ole avattu.

Avaa ovien lukitusruuvit. Tarkista oviputkien kunto. Tarkista, että esisuodatinkotelo on paikoillaan ja lukitussalvat
ovat kiinni. Ota tarvittaessa yhteys
valmistajaan.

Ilmanohjainovi ei pysy kiinni
magneettisaranassa.

Oven putkiprofiili on voinut vääntyä.

Ota yhteys valmistajaan.

Laite ei käynnisty tai se sammuu heti
käynnistyksen jälkeen.

Imuteho on heikko.
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Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Konedirektiivi 2006/42/EY

Valmistaja:
Consair Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
consair.eu
info@consair.fi
Vakuuttaa, että
Laitetyyppi:
Tuotemerkki:
Tyyppimerkintä:

Betonien, laastien ja tasoitteiden sekoituspölyn kohdepoistolaite
Consair
CAMU D2

• on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
• on pienjännitedirektiivin LVD (2014/35/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
• on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2014/30/EY asiaankuuluvien
säännösten mukainen

Consair Oy:n puolesta allekirjoittanut:

Paikka, aika: ....................................................................................
Valmistaja/valtuutettu edustaja

Allekirjoitus: ....................................................................................
(Etunimi Sukunimi / titteli)

Konedirektiivin 2006/41/EY liitteen II mukaisesti todetaan seuraavaa: Tämä vakuutus koskee
yksinomaan konetta sellaisena, kun se saatettiin markkinoille, eikä se kata loppukäyttäjän siihen
jälkeenpäin lisäämiä osia ja/tai tämän koneella suorittamia operaatioita.
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