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EU-Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus 

Valmistaja 
Systemair Sverige AB 
Industrivägen 3 
SE-73930 Skinnskatteberg 
RUOTSI 

Puh. +46 222 440 00 Faksi: +46 222 440 99 
www.systemair.com 
 
vakuuttaa, että seuraavat tuotteet lukien Sileo 
versiot täyttävät seuraavien EY-direktiivien 
kaikki sovellettavat vaatimukset. 

Kanavapuhaltimet pyöreällä liitännällä: 
K 100-315L, KD 200 L1-400, prio 450-500, 
KVK Slim 100-160 

Eristetyt kanavapuhaltimet pyöreällä 
liitännällä: 
KVK Silent 125-160, KVK 125-250, KVK DUO 
125-500 

Seinäpuhaltimet pyöreällä liitännällä: 
KV 100M-315L, RVF 100M 

Kanavapuhaltimet nelikulmaisella liitännällä: 
KE/KT40-20-4 – 100-50-8, 
RS/RSI 30-15L – 100-50L3, KDRE/KDRD 45-70 

Huippuimurit pyöreällä tai nelikulmaisella 
liitännällä: 
TFSR/TFSK125M-315L, TFE 220S/M, 
TOE/TOV 355-4 – 560-4 

Liesituulettimet: 
Essvent S/L, KFB 140S/L 

Keskipakopuhaltimet: 
CE 140S-125, CE 140L-125, CE 140M-160, CE 
140L-160, CT 225-4, CT 250-4, CT 280-4, 
CT 315-4, CT 355-4, CKS 560-3 

Kuumankestävät puhaltimet: 
KBT 160DV, 200DV, KBT 160E4-250E4, 
KBT 250D4 IE2-280D4 IE2 

(Tämä vakuutus koskee tuotetta siinä kunnossa, 
missä se on toimitettu ja asennettu 
asennusohjeiden mukaisesti. Tämä vakuutus ei 

koske jälkikäteen asennettuja osia tai tuotteelle 
tehtyjä toimenpiteitä). 
Konedirektiivi 2006/42/EY 
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU 
EMC-direktiivi 2014/30/EU 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU, 2015/863/EU 
(asuntoilmanvaihtokoneet) 

Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY 
327/2011 Vaatimukset puhaltimille, joiden 
ottoteho on yli 125 kW 

1253/2014 Vaatimukset ilmanvaihtokoneille, 
joiden ottoteho on yli 30 W 

1254/2014 Asuntoilmanvaihtokoneiden 
energiamerkintävaatimukset 

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on 
käytetty: 
EN ISO 12100:2010 
Koneiden turvallisuus – Yleiset 
suunnitteluperiaatteet - Riskiarviointi ja riskien 
vähentäminen. 

EN 13857 
Koneturvallisuus – Turvaetäisyydet yläraajojen 
ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi 
vaaravyöhykkeille. 

EN 60 335-1 
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien 
turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. 

EN 60 335-2-80 
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien 
turvallisuus. Osa 2-80: Erityisvaatimukset 
tuulettimille. 

EN 62233 
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien 
sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman 
altistumisen mittausmenetelmät. 

EN 50 106:2007 
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien 
turvallisuus – Erityisvaatimukset standardien EN 
60 335-1 ja EN 60967 soveltamisalaan kuuluvien 
laitteiden kappaletesteille. 

EN 60529 
Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi). 

EN 60 204-1 
Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteet. Osa 
1: Yleiset vaatimukset. 



24 | FI 

202341 | A021 

EN 61000-6-2 
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 
6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto 
teollisuusympäristöissä.  

EN 61000-6-3 
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 
6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt 
kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden 
ympäristöissä. 

EN ISO 5801 
Puhaltimet – suorituskyvyn testaus vakioituja 
ilmakanavia käyttäen. 

EN 13142 
Rakennusten ilmanvaihto. Asuinrakennuksen 
ilmanvaihdon osat/tuotteet. Vaaditut ja 
valinnaiset suoritustaso-ominaisuudet. 
EN 14121 
Alumiini- ja alumiiniseokset – Levyt ja nauhat 
sähkötekniseen käyttöön. 

Skinnskattberg 2019-12-13  

 
Sofia Rask 

Toimitusjohtaja 

Turvallisuustiedot 
Lue asennus- ja turvaohjeet huolella ennen 
koneen käyttöönottoa. 

Kaikki puhaltimet on tarkoitettu ilman 
siirtämiseen ilmankäsittelyjärjestelmissä. Jos 
puhallin asennetaan lämmittämättömään tilaan, 
kotelo on eristettävä veden tiivistymisen 
välttämiseksi. Puhaltimet on tarkoitettu 
toimimaan osana laitteistoa tai 
kanavajärjestelmään asennettuna ja 
suojaritilällä varustettuna. (EN ISO 13857). 
Kanavaliitännöillä varustetut puhaltimet tulee 
liittää kanavaan molemmilla puolilla 
(tulo/lähtö). Liikkuviin osiin koskettaminen ei 
saa olla mahdollista asennuksen jälkeen. 
Puhaltimia ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa 
ympäristöissä eikä niitä saa käyttää 
savuhormeissa. Puhaltimia ei saa asentaa ulos 
(poikkeuksena huippuimurit ja puhaltimet, jotka 
on tarkoitettu tähän ja joilla on vastaava IP-
luokka). Jos puhallin asennetaan 
eristämättömänä lämmittämättömään tilaan, 
siihen saattaa tiivistyä kosteutta. 
Suojavarusteita (esim. moottorinsuojaus, 
suojaritilä) ei saa irrottaa, ohittaa tai kytkeä irti. 

Huippuimureita saa käyttää yksinomaan 
poistoilmapuhaltimina. 

Laitetta eivät saa käyttää lapset ja henkilöt, 
joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt 
ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi 
kokemusta tai tietoa, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut 
heille ohjausta tai opastusta puhaltimen 
käytöstä. Kyseisen henkilön on myös 
varmistettava , että he ymmärtävät puhaltimen 
käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten 
leikkiä puhaltimella. Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa puhallinta valvomatta. 

Varmista, että puhaltimeen ei voi imeytyä 
muiden samaan tilaan asennettujen laitteiden 
pakokaasuja. 

Kiinteästi kytketyt laitteet on varustettava 
turvakytkimellä. 

HUOM! 
- Katkaise virransyöttö turvakytkimellä ennen 

huolto- tai kunnossapitotöiden aloitusta ja 
varmista, että siipipyörä on pysähtynyt.  
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- Puhaltimissa voi olla teräviä reunoja ja 
kulmia, jotka voivat aiheuttaa tapaturmia.  

- Noudata varovaisuutta puhaltimien 
huoltoluukkuja avatessasi, sillä 
huoltoluukkuun asennettu puhallin 
moottoreineen on suhteellisen painava.  

- Sähköinen palautus. 

Kuljetus ja varastointi 
Kaikki puhaltimet on pakattu kestämään 
normaalia kuljetuskäsittelyä. Käytä sopivia 
nostolaitteita pakkausten käsittelyyn 
välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot. Älä 
nosta puhaltimia kytkentäkaapeleista, 
kytkentärasiasta, siipipyörästä tai imukartiosta. 
Varo altistamasta iskuille ja voimakkaille 
tärähdyksille. Säilytä puhaltimet asennukseen 
saakka kuivassa paikassa säältä ja lialta 
suojattuna. 

Asennus 
Lue turvaohjeet. Asennuksen, sähkökytkennän 
ja käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu 
asentaja annettujen ohjeiden ja vaatimusten 
mukaisesti. Sähkökytkennät on tehtävä 
kytkentärasian kytkentäkaavion sekä 
kytkentärimoissa ja kaapeleissa olevien 
merkintöjen mukaan. Kaikki 3-vaihepuhaltimet 
toimitetaan tehtaalta 400 V 3-vaiheliitännällä. 
Tulppaa tyhjät läpiviennit peitetulpilla. K-
puhaltimet tulee asentaa niin, että kytkentärasia 
on laitteen päällä ±90°. Jos kiinteä asennus 
tehdään ø 12-14 mm kaapeleilla, 
kaapeliläpivienti tulee vaihtaa (koskee malleja K, 
KV, RVF ja KVK 125/160). IP44-kotelointiluokan 
varmistamiseksi RS-puhaltimia ei saa asentaa 
niin, että kytkentärasia/moottorilevy on 
ylöspäin (Kuva 1).  

Kun KBT asennetaan hyvin kosteaan tilaan 
(esim. pesutiloihin), on erittäin tärkeää 
huolehtia koteloon kertyvän nesteen riittävästä 
poistumisesta. 

Puhaltimet, joissa on ulostuodut 
lämpökytkinjohdot, on aina kytkettävä 
ulkoiseen moottorisuojaukseen. Asenna 
puhallin ilmanvirran nähden oikein (katso nuoli 
yksikössä). Puhaltimet on asennettava niin, että 
mahdolliset värähtelyt eivät voi siirtyä 
kanavistoon tai rakennuksen runkoon. 
(Lisävarusteena on saatavana mm. kanava- tai 
joustavia liittimiä). Varmista, että puhallin on 

kunnolla ja tukevasti kiinnitetty (kuva 3). 
Puhaltimen voi asentaa mihin tahansa asentoon 
ellei toisin mainita. Puhallin on asennettava niin, 
että huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan 
suorittaa helposti ja turvallisesti. Häiritsevä 
melu voidaan estää asentamalla 
äänenvaimennin (saatavana lisävarusteena).  

Taajuudensäätöä varten moottorin ja 
taajuudensäätimen välille on asennettava 
kaikkinapainen siniaaltosuodatin 
(kaikkinapainen versio: vaiheesta vaiheeseen ja 
vaiheesta maadoitukseen). Puhaltimet on 
tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ilmoitetulla 
lämpötila-alueella.  

Puhaltimet, joissa on manuaalinen lämpösuoja 
(kuittaus katkaisemalla virta, moottorisuoja 
SP1), tulee ottaa huomioon, kun kytketään 
ympäröiviä laitteita automaattiseen on/off –
toimintaan. KT-puhaltimien suositeltu kytkentä 
(kuva 2). 

Käyttö 
Tarkista seuraavat ennen käyttöönottoa: 

- Sähkökytkennät on tehty oikein. 
- Suojamaadoitus on kytketty. 
- Moottorisuoja on asennettu. 
- Suojavarusteet ovat paikoillaan (suojaverkko) 
- Ylimääräiset asennustarvikkeet ja vieraat 

esineet on poistettu kotelosta. 

Tarkista seuraavat käyttöönoton aikana: 

- Kytkentätiedot vastaavat tyyppikilven tietoja: 
Maksimijännite +6%, -10%, IEC 38 mukaan. 
Nimellisvirta ei saa ylittyä yli 5 %:lla 
nimellisjännitteellä. 

HUOM! Kun nopeutta säädetään pienentämällä 
jännitettä, moottorin virta saattaa ylittää 
nimellisvirran pienemmällä jännitteellä. Tässä 
tapauksessa lämpökatkaisin suojaa moottorin 
käämityksiä. Pienin sallittu staattinen 
painehäviö ei saa alittua. 

- Moottorisuojan toiminta. Pyörimissuunta on 
suuntanuolen suuntaan (3-vaihe). 

- Moottorin toiminnan tasaisuus (ei vieraita 
ääniä). 

- Jos moottorin lämpösuojausta ei kytketä, 
kaikki takuut raukeavat. 

- TFE 220 on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. 
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Melutaso voi olla yli 70 dB(A) mallista ja koosta 
riippuen (katso lisätietoja kuvastosta osoitteessa 
www.systemair.com) 

Kunnossapito, huolto ja korjaus 
Varmista ennen kunnossapito-, huolto- tai 
korjaustöitä, että: 

- Jännitteensyöttö on katkaistu 
(turvakytkimellä). 

- Siipipyörä on pysähtynyt 
- Noudata turvaohjeita! 
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain 

valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai 
vastaavan pätevyyden omaava henkilö. 

Puhallin tulee puhdistaa tarvittaessa, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa epätasapainon ja 
laakerien turhan kulumisen välttämiseksi. 
Suodatin pidentää puhaltimen puhdistusvälejä. 
(Tietyissä asennuksissa on suositeltavaa asentaa 
suodatinvahti). Puhaltimen laakerit ovat 
huoltovapaita ja ne tulee vaihtaa vain, jos ne 
vaurioituvat. Älä käytä painepesuria tai 
höyrypesuria puhaltimen puhdistukseen. Varo, 
etteivät siipipyörän tasapainotuspainot pääse 
siirtymään eikä siipipyörä vaurioidu. Tarkasta, 
ettei puhaltimesta kuulu epänormaalia melua.  

Lämpökatkaisimien palautus 
Manuaaliset lämpökatkaisimet (SP1) 
palautetaan katkaisemalla jännitteensyöttö n. 
10-20 minuutiksi. 

Puhaltimet, joissa on ulostuodut 
lämpökatkaisinjohdot (TK), palautetaan 
ulkoisesta moottorinsuojauksesta. 
Moottorinsuojauksessa ei ehkä ole 
automaattista palautusta.  

Varmista, että puhallin ei ole tukkeutunut ja 
että moottorinsuoja ei ole lauennut. Ota 
yhteyttä toimittajaan, ellei moottori käynnisty 
tarkastuksen ja/tai moottorinsuojan 
palautuksen jälkeen.  

Hävittäminen ja kierrätys 
Asuntoilmanvaihtotuotteet, 
joiden tyyppikilvessä on tämä 
tunnus, noudattavat WEEE-
direktiiviä. Hävitä tuote 
paikallisten määräysten 
mukaisesti. 

Tuotteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, 
ja ne voidaan käyttää uudelleen. Älä hävitä 
tuotetta sekajätteenä. 

Merkittyjä komponentteja, kuten puhaltimia, 
koskevat purkuohjeet löytyvät komponentin 
valmistajan kotisivulta. 

 


