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CAMU 1200
Bruksanvisning



Inledning

Viktigt

Leveransinnehåll

VÄLKOMMEN ATT ANVÄNDA CAMU 1200 DAMMHANTERINGSSTATION!

CAMU 1200 är en dammhanteringsstation som är utrustad med punktsug, stänkskyddsdörrar och 
arbetslampa. Den används för dammhantering vid tillverkningen av massor bestående av torrt material som 
blandas ihop med betongvisp, till exempel betong, murbruk och spackel. CAMU skyddar både arbetaren 
och arbetsmiljön från murbruksdamm och förhindrar stänk utanför arbetsstationen. 

CAMU är effektiv, lättanvänd och energisparande. Den går att använda med blandkärl av alla storlekar upp 
till kärlstorlekar på 90 liter. Maskinen kan användas både som personlig eller gemensam arbetsstation på 
arbetsplatsen, och den lämpar sig för användning både vid nybyggen och saneringsarbeten. Arbetsstationen 
CAMU går lätt och snabbt att flytta från en arbetsplats till en annan när arbetet framskrider.

Om ni vill ha mera information om CAMU 1200 dammhanteringsstation, kontakta tillverkaren:

Consair Oy
Lapviksgatan 16
00180 Helsingfors

+358 44 0501 035
info@consair.fi
www.consair.fi

I denna instruktionsbok behandlas modellen CAMU 1200. Bruksanvisningen kan också tillämpas för 
modellen Laastikamu C-1200.

CAMU 1200 är utvecklad för inomhusbruk och får användas endast för behandling av torra material som 
betong- och murbrukspulver. CAMU får INTE användas för behandling av explosionsfarliga, lättantändliga 
material eller material som innehåller skadliga ämnen som asbest.

Om CAMU-stationen används för andra ändamål eller används på något annat sätt än det som beskrivs i 
denna instruktionsbok, tar Consair Oy inget ansvar för användningen.

Läs instruktionsboken innan maskinen tas i bruk och läs speciellt säkerhetsbestämmelserna.

Instruktionsboken hittar du även på adressen www.consair.fi

CAMU 1200 dammhanteringsstation levereras alltid utrustad med ett filter (1 st.), stänkskyddsdörrar (2 st.) 
och ett spännband för filterringen (1 st.). Gummimattan som skyddar golvet hör till tilläggsutrustningen. 
Filter och gummidelar, såsom gummimattan, är slitdelar. Framplåten på CAMU är beroende på modell 
utrustad med antingen gummispännen eller metallspärrar. Också gummispännena är slitdelar.

I CAMU 1200 används ett för varumärket eget filter, som du kan beställa antingen av tillverkaren eller 
återförsäljare/uthyrare. Den rekommenderade tiden för byte av filtret är efter 2 veckor eller när maskinen 
har behandlat cirka 2500 kg torrt material. En hög relativ luftfuktighet kan göra att filtret behöver bytas ut 
tidigare.
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Säkerhetsbestämmelser
RISK FÖR PERSONSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA OCH 
EGENDOMSSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA OCH 
EGENDOMSSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA OCH 
EGENDOMSSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA OCH 
EGENDOMSSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA OCH 
EGENDOMSSKADA:

RISK FÖR PERSONSKADA OCH 
EGENDOMSSKADA:

STOR EXPLOSIONSRISK:

En skadad elkabel kan vara farlig och måste genas bytas ut till en ny.

Anslut inte maskinen till ett ojordat eluttag. Använd endast jordade 
eluttag – helst uttag med jordfelsbrytare.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget under servicearbeten, såsom fil-
terbyte.

Använd skyddsglasögon, andningsskydd (FFP2) och handskar när 
filtret ska bytas. I samband med filterbytet sprids det lätt damm i 
luften som är skadligt för hälsan.

Använd inte ett skadat eller igensatt filter. Filtret är ett engångsfilter 
och måste alltid bytas till ett nytt.

Maskinen får inte användas utan filter.

Ett slarvigt fastsatt filter kan läcka vid ringstrukturen. Följ anvisning-
arna för byte av filter. Kontrollera alltid att filtret sitter fast ordentligt 
genom att känna med handen. Säkerställ att packningen sitter tätt 
med metallspännbandet.

Maskinen får inte användas i utrymmen där det har använts skadliga 
ämnen, såsom asbest, innan utrymmet har rengjorts på ett lämpligt 
sätt.

Maskinen får inte användas för behandling av material som kan inne-
hålla skadliga ämnen, till exempel rivningsavfall.

Maskinens dörrar måste alltid stängas när maskinen ska flyttas. 
Öppna dörrar kan lossna och skadas samt orsaka person- och egen-
domsskador när de faller.

Maskinen måste alltid bindas fast i lastutrymmet under transporter. 
De svartmålade delarna på maskinen lämpar sig bäst för fastspän-
ning.

Maskinen får inte användas i utrymmen där det förekommer explo-
sionsfarliga gaser. Man får inte behandla explosionsfarliga ämnen 
eller lättantändliga material med maskinen.
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Garanti
CAMU 1200 dammhanteringsstation har en 12 månaders garanti, som täcker material- och tillverkningsfel.

Förändrings- eller korrigeringsarbeten på maskinens struktur får inte göras utan tillverkarens godkännan-
de. Garantin gäller inte fel som uppstått till följd av slarvig eller felaktig användning, oförsiktighet eller nor-
malt slitage. I reklamationsfall ska maskinen returneras till tillverkaren för eventuell reparation eller utbyte.
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Ibruktagande

Arbete på CAMU arbetsstation

PLACERA CAMU PÅ PLATS
• skydda golvet vid behov med 

stänkskyddsmattan, som kan leve-
reras som tilläggsutrustning, eller 
med något annat skyddsmaterial

• om blandkärlet är högre än 60 cm, 
höj maskinen genom att lyfta den 
t.ex. på en lastpall

ANSLUT STRÖMKABELN
• elektroniken aktiveras efter 8 sek-

under
• en lampa tänds på brytaren när 

maskinen är färdig att användas
ÖPPNA STÄNKSKYDDSDÖRRARNA

UTFÖR ALLA ARBETSSKEDEN SÅ NÄRA 
SUGSTUDSEN SOM MÖJLIGT!
• när säcken öppnas
• när säcken töms
• när massan blandas
• när påsen skakas tom

HÅLL STÄNKSKYDDSDÖRRARNA SÅ NÄRA 
KANTERNA PÅ BLANDKÄRLET SOM MÖJLIGT
• dörrarna styr luftströmmarna och 

effektiviserar suget

HÅLL BLANDKÄRLET MOT STÖTSKIVAN
• på så sätt arbetar du tillräckligt 

nära sugstudsen
• hejda blandkärlets rotation genom 

att trycka kärlet mot stötskivan

BÖRJA ALLTID MED ATT STARTA CAMU NÄR DU KOMMER TILL ARBETSSTATIONEN
• suget uppnår full effekt efter 5 sekunder (mjuk start)

CAMU ÄR PÅ I 5 MINUTER UTAN AVBROTT
• efter det stängs den av och rengör automatiskt filtret (30 sekunder)
• skippa rengöringen av filtret genom att starta maskinen på nytt

ARBETSLAMPAN LYSER NÄR INSUGNINGEN ÄR PÅ – LAMPA LYSER PÅ BRYTAREN NÄR MASKINEN ÄR I STANDBY
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Byte av filtret

TA LOSS STÄNKSKYDDSDÖRRARNA

• öppna dörren åt sidan

• knacka med handen på dör-
ren så att magnethållaren 
öppnas

TA LOSS FRAMPLÅTEN

• öppna gummispännena eller 
spärrarna, fastspänningen 
beror på modellen

• ta bort framplåten

AVLÄGSNA FILTRET

• öppna spännbandet och 
dra försiktigt ner filtret från 
stommen

• töm dammbehållaren i sam-
band med filterbytet

SÄTT ETT NYTT FILTER
• lyft filtret helt ovanpå 

ringstrukturen på filterstom-
men!

• kontrollera att filtret sitter 
fast genom att känna med 
handen!

SÄTT FAST SPÄNNBANDET!

KOPPLA UR STRÖMSLADDEN NÄR DU PÅBÖRJAR FILTERBYTET!
SKYDDA DIG FRÅN DAMM NÄR DU BYTER FILTRET - SKYDDSKLASS FFP2!

1
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Tvätt och transport
CAMU 1200 dammhanteringsstation är designad så att den kan flyttas och transporteras av en person, 
och den kan flyttas av en person också i trappuppgångar. På ojämnt underlag är det lättast att flytta 
maskinen genom att dra. Gummibuffertarna i de främre hörnen fungerar vid behov som hjälphandtag.
Som fästpunkter vid transport fungerar skjutstången och handtagen på maskinens sidor.
Också hjulaxlarna lämpar sig för fastspänning. Fäst inte spännband över stänkskyddsdörrarna, eftersom 
de kan bändas!
Murbruksstänk lossnar från stänkskyddsytorna med vatten och genom att gnida mekaniskt – till exempel 
med en fanerbitskant, metallskrapa eller grov tvättsvamp. Dörrarna och framplåten kan tvättas också med 
trycktvätt om de tas lös och tvättas separat från den övriga stommen. Målade yttre ytor rengörs endast 
med våt eller fuktig tvättsvamp! Innersidan på maskinen kan rengöras med dammsugare försedd med 
HEPA-filter.
Låt inte vatten komma in i motorutrymmet i samband med tvätt! Aluminiumdelarna tål inte s.k. 
hammartvätt!

Problemsituationer och felsökning
Lampan på brytaren lyser inte och 
blåsaren startar inte.

Lampan på brytaren lyser, men 
blåsaren startar inte.

Arbetslampan tänds inte, men 
maskinen fungerar i övrigt.

Sugeffekten är svag.

Det kommer damm i 
frånluftsöppningarna.

Stänkskyddsdörrarna hålls inte i 
önskad position.

Dörrtappen hålls inte fast i 
motstycket.

Stänksskyddsdörren går inte att 
stänga.

Maskinen är inte ansluten till 
elnätet, det kommer ingen ström 
till kabeln eller stickkontakten är 
inte ordentligt isatt.

Elkontakten har skadats.

Elektroniken har skadats

Brytaren har inte tryckts in 
tillräckligt kraftigt eller brytaren 
har tryckts på två gånger i följd 
inom en kort tid.

Maskinens elektronik har skadats.

Lampan är skadad eller sladden till 
lampan har lossnat.

Filtret är igensatt.

Filtret är inte på plats, filtret är 
skadat eller det finns inget filter i 
maskinen.

Filtrets spännband är inte på plats.

Maskinen lutar eller är på ett 
ostadigt underlag.

Dörren eller dörrkanten har böjts.

Dörren eller dörrkanten har böjts. 
Det har samlats betongmassa 
under dörren runt dörrtappen.

Kontrollera elkablarna som leder 
till maskinen.

Byt ut elkontakten till en som 
motsvarar den ursprungliga.

Kontakta tillverkaren.

Tryck på brytaren igen och vänta 
i 5 sekunder innan du försöker på 
nytt.

Kontakta tillverkaren.

Anslut sladden som lossnat. Byt 
den skadade lampan. Kontakta vid 
behov tillverkaren.

Byt filtret.

Kontrollera att filtrets övre kant 
har lyfts över ringstrukturen på 
filterstommen (se s. 4). Byt filtret 
vid behov.

Fäst spännbandet runt filtret.

Om maskinen har använts utan 
filter, kontakta tillverkaren och 
beställ service.

Placera maskinen på ett jämnare 
underlag.

Dörren och dörrkanten kan rätas ut 
genom att böja försiktigt.

Räta försiktigt ut den böjda dörren 
eller kanten. Ta bort överflödig 
betongmassa.

FEL MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD



Tekniska data
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Motoreffekt..........................
Märkspänning.....................

Största luftmängd.............
Filter........................................

Eluttag....................................
Lampor...................................
Däck........................................

Höjd.....................................................
Bredd (hjulens axel)......................
Djup (stängda dörrar)....................
Djup (öppna dörrar)........................
Tyngd (utan skyddsmatta) .......

Skyddsmatta
Material..............................................
Bredd x längd...................................
Tyngd...................................................

170W
230VAC

1175m3/h
påsfilter/mikrofiber

2 st, skyddsjordad
2 st, 1W LED
10” punkteringssäkra 

1130mm
650mm
575mm
965mm
32,2kg

gummi
900mm x 1200mm
3,7kg

Dammbehållare

Ringstruktur för filter

Vibrator

Filterstomme

Punkteringssäkra 
10” däck

Lyfthandtag

Hjälphjul för lastning 
i bil

Stänkskyddsdörr

Sugkanal

ON/OFF

Gummibuffertar/
hjälphandtag

Stötskiva

Eluttag

Magnetisk dörrhållare

Arbetsområde

Hållare för s
ky
dd

sm
at
ta

Spännband för filter

Skyddsmatta (tilläggsutrustning):



BYGGDAMM 
SKAPAR INGA 
PROBLEM NÄR 
DET INTE FINNS. 
SIMPLE AS THAT.

TILLVERKAD I FINLAND
Consair Oy

Lapviksgatan 16
00180 Helsingfors

+358 44 0501 035
info@consair.fi
www.consair.fi
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