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CK AC ja EC

KUVAUS
CK on kanavapuhallin, jossa on taaksepäin taivu-
tetuin siivin oleva moottori. Puhallin varustetaan 
ulkoroottorityyppisellä AC- tai EC-moottorilla, jossa 
on huoltovapaat kaksoiskapseloidut kuulalaakerit. 
Puhallinkotelo valmistetaan galvanoidusta  
teräspellistä.

KÄYTTÖ
•  CK-kanavapuhallin tulee sijoittaa standardin  
 IEC 60335-2-40 mukaan niin, että käyttäjällä on  
 mahdollisuus huoltaa sitä itsenäisesti käyttöohjetta 
 noudattaen. Puhallin on tehtävä jännitteettömäksi, 
 irrotettava sähköverkosta ennen huoltoa.
 Tuote ei ole standardissa IEC 60335-2-7.12 
 säädettyjen poikkeusten nojalla tarkoitettu  
 käytettäväksi henkilöille (mm. lapsille), joiden  
 ruumiin, mielen tai henkinen kunto ovat rajoitettuja  
 tai joilla ei ole laitteenkäyttökokem sia, paitsi jos  
 heitä opastaa laitteen käytössä henkilö, joka on  
 vastuussa heidän turvallisuudestaa. Lapsia tulee  
 opastaa, että tuote ei ole leikkikalu.
• Puhallin on tarkoitettu puhtaan ilman siirtämiseen, 
 joten siinä ei saa olla vaarallisia aineita, räjähteitä, 
 hiontapölyä, nokea tms.
• Kosteissa ja kylmissä olosuhteissa pitkän käyttöiän 
 varmistamiseksi puhaltimen tulee olla käynnissä 
 koko ajan.
• Puhallin voidaan asentaa ulos tai muihin kosteisiin 
 tiloihin. Huolehdi, että vesi pääsee valumaan pois 
 puhaltimen kotelosta.
• Puhallinta voidaan käyttää tuotetiedoissa  
 ilmoitetulla jännitteellä ja virrantaajuudella.
• Puhallin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.

KÄSITTELY
• Puhallin kuljetetaan pakkauksessa asennuspaikalle. 
 Tällä vältetään kuljetusvaurioita, naarmuja ja 
 likaantumista.
• Huomioi, että puhaltimessa on teräviä kulmia,  
 noudata varovaisuutta.
• Vältä äärimmäistä lämpöä tai kylmää (lämpötila 
 varastoinnissa ja kuljetuksessa). 

ASENNUS
• Puhallin asennetaan ilmansuuntanuolen mukaisesti.
• Puhallin liitetään kanavaan tai varustetaan  
 kosketussuojalla.
• Puhallin tulee asentaa turvallisesti. Tarkista,  
 ettei kanavassa/puhaltimessa ole unohtuneita  
 vieraita esineitä.
• Puhallin tulee asentaa siten, että huolto ja ylläpito 
 voidaan suorittaa.
  HUOM! Ota asennuksessa puhaltimen paino ja 
 koko huomioon.
•  Puhallin tulee asentaa niin, että tärinä ei siirry kana-
 vistoon ja rakenteisiin. Käytä esim. kangasliittimiä.
• Asennuksen voi tehdä ainoastaan valtuutettu  
 sähköasentaja.
• Kytkentäkaavio löytyy kytkentärasian kannen 
 sisäpuolelta.
• Kytkentä tulee tehdä turvakytkimen kautta 
 lähellä laitteen liittimiä tai lukittavan päävirta-
 kytkimen kautta.
• Varmistakaa, että puhallin on asennettu oikein, lii-
 tetty sähköverkkoon, maadoitettu. moottorisuojattu.
• Yksivaiheisissa puhaltimissa käytetään vikavirtasuo-
 jaa (A-tyyppi).

AC-MOOTTORI
• AC-moottoreita voidaan kierrosnopeus säätää 
 muuntaja-/tyristorisäätimellä.
• AC-moottoreissa on sisäänrakennettu lämpösuoja.
• Kondensaattorin (koskee ainoastaan AC-moottoria) 
  käyttöikä on rajallinen ja se on vaihdettava 45 000 
  käyttötunnin (n. 5 v jatkuvaa käyttöä) jälkeen 
 puhaltimen normaalin toiminnan varmistamiseksi. 
 Viallinen kondensaattori voi aiheuttaa vaurioita.

EC-MOOTTORI
• Puhaltimen nopeutta voidaan säätää sisäänraken-
 netulla potentiometrillä,  
 0–10 V.Tarvittaessa  
 liittimiin voidaan yhdistää  
 myös ulkoinen potentio- 
 metri. Tällöin sisäinen  
 potentiometri ei saa olla  
 kytkettynä (voidaan poistaa).
• EC-moottoreissa on  
 kierrosluku ulostuonti  
 (tacho) 1 pulssi/kierros.



Ulkoisten ohjauskaapeleiden EMC-yhteensopivuus: 
Ohjauskaapelin pituus ei saa ylittää 30 metriä. Jos 
kaapelin pituus on yli 20 m, tällöin tulee käyttää häi-
riösuojattua kaapelia. Kun käytetään häiriösuojattua
kaapelia, liitetään häiriönsuoja vain toiselle puolelle 
eli vain laitteen suojamaahan (varmistakaa, että 
kaapeli on mahdollisimman lyhyt ja vähäisellä induk-
tiovirralla). Häiriöiden syntymisen voi välttää
sijoittamalla ohjauskaapelit riittävän etäälle sähkö-
johdoista ja moottorin johdoista. 
Huomio! Varmista oikea napaisuus! Verkkojännitettä 
ei saa kytkeä analogituloon!
• EC-moottoreissa on elektroninen lämpö-/ylivirtsuoja.

KÄYTTÖ
Tekninen tieto löytyy tuote-etiketistä.
Tarkista käyttöönoton yhteydessä:
• virran voimakkuus ei ylitä etiketissä mainittua  
 yli 5 %:lla. 
• jännite on rajoissa +6 % / -10 % nimellisjännitteestä
• ettei puhaltimesta kuulu käynnistettäessä mitään  
 sivuääniä

HUOLTO
Huom! Katkaise AINA ensin sähkö ennen puhaltimella 
tehtäviä toimenpiteitä
• Ennen huolto-, ylläpito- tai korjaustöiden aloittamista  
 puhallin on tehtävä jännitteettömäksi (turvakytki- 
 mellä) ja siipipyörän tulee olla pysähtynyt.
•  Huomioi, että puhaltimessa on teräviä kulmia,  
 noudata varovaisuutta.
• Ota huomioon laitteen paino, kun irrotat tai avaat 
 isompia puhaltimia, jotta vältetään puristuksiin 
 jääminen ja ruhjevammat
• HUOM! Säätimen kotelon lämpötila voi nousta 
 jopa +85 °C (koskee EC-moottoreita)
• ODOTUSAIKA VÄHINTÄÄN 3 MIN! (koskee 
 EC-moottoreita)
  Moottorien sisäisistä kondensaattoreista johtuen 
 vaara onnettomuuksille on olemassa vielä sen  
 jälkeenkin vaikka yksikköön suoraa virtaa johtavat  
 osat on kytketty pois päältä tai johtuen virheestä,  
 jossa osat ovat tulleet virtaa johtaviksi. Säätimen  
 kotelon voi poistaa tai avata vasta silloin, kun syöttö  
 on katkaistu ja siitä on kulunut vähintään kolme  
 minuuttia.
• Puhallin on puhdistettava tarvittaessa, kuitenkin 
 vähintään 1 krt/vuosi, että sen kapasiteetti säilyy 
 eikä liiallinen epätasapaino aiheuta tarpeettomia 
 laakerivaurioita.

•  Puhallinta puhdistettaessa ei saa käyttää korkea- 
 painepesuria tai voimakkaita liuottimia. Puhdistuk- 
 sen tulee tapahtua siten, että siipipyörän tasapainotus- 
 prikkoja ei rikota eikä siipipyörää vahingoiteta.
• Huomioi paino puhallinta suljettaessa tarkastuksen/
 puhdistuksen jälkeen.
• Käytä päinvastaista järjestystä osien takaisin  
 asennuksessa, varmista puhaltimen kiinnitys  
 ennen käynnistystä
•  Tarkista, ettei puhaltimesta kuulu sivuääniä. 

VIAN ETSINTÄ
1. Tarkista, että puhaltimelle tulee jännite.
2. Katkaise jännite ja tarkista, että siipipyörä ei ole jumissa.
3. Tarkista lämpösuoja (koskee AC-moottoreita). Jos 
 se on lauennut, syy tulee selvittää ennen uudelleen- 
 käynnistystä, ettei vika toistu. Manuaalisen lämpö- 
 suojan palautuksessa jännitteen tulee olla poissa
 muutaman minuutin, että lämpösuoja ehtii palautua.  
 Automaattinen lämpösuoja palautuu automaattisesti,  
 kunnes moottori on jäähtynyt.
4. Tarkista, että käynnistyskondensaattori on kytketty 
 (koskee AC-moottoreita), kts. kytkentäkaavio.
5. Mikäli puhallin ei kuitenkaan toimi, ensimmäinen  
 toimenpide on vaihtaa kondensaattori (koskee  
 AC- moottoreita)
6. Jos mikään näistä toimenpiteistä ei auta, ota yhteyttä 
 puhallintoimittajaasi.
7. Reklamaatioiden yhteydessä puhaltimen tulee olla 
 puhdas, moottorin kaapelin tulee olla vahingoittu-
 maton ja reklamaatiossa tulee esittää yksityis-
 kohtainen kuvaus viasta.

TAKUU
Takuu on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä 
puhallinta käytetty tämän käyttöohjeen mukaisesti ja 
sen huollot on suoritettu säännöllisesti ja dokumen-
toitu. Takuuantajan vastuu on voimassa vain kun on 
käytetty takuunantajan hyväksymiä tarvikkeita. Takuu 
ei käsitä tuotteen virheitä, jotka aiheutuvat toisen val-
mistajan tarvikkeista/varusteista. 



KIINNITYSJALKOJEN ASENNUS
Kiinnitysjalat CK:n helppoa  
asennusta varten sisältää:
1. 2 kpl kiinnikkeitä 
2. 4 kpl ruuveja 

Kiinnitysjalkoja voidaan siirtää, ja ne voidaan asentaa 
mihin tahansa asentoon puhaltimen ympärille. Katso 
alla olevasta mittataulukosta kiinnitysjalkojen (B) 
oikea etäisyys ja etäisyys puhaltimen kotelon saumas-
ta ruuvinreikään (C).

Puhallintyyppi A +-2 B +-2 C +-1
100 277 185 18

125 277 185 15

150 B 299 210 18

150 C 323 248 17

160 B 299 210 18

160 C 323 248 17

200 323 248 18

250 323 248 18

315 350 275 17

1. Merkitse B-mitta puhaltimeen kohtaan, johon  
haluat asentaa kiinnitysjalat.

2. Jatka merkitsemällä C-mitta. Lähde puhaltimen 
kotelon saumasta.

3. Kiinnitä kiinnitysjalat itseporautuvilla ruuveilla 
(esiporausta ei tarvita).
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ASENNUSOHJEET 
CK-kanavapuhaltimen asennus poistoilmakanavaan

1. Merkitse A-mitta seinälle tai kattoon ja kiinnitä 
puhallin ruuveilla.

MK kanavaliitin
MK kanavaliitin valmistetaan sinkitystä teräslevystä 
värinää vaimentavalla ja tiiviillä solukumilla.
Liitin kiinnitetään lujasti paikalleen kahdella ruuvilla.
MK helpottaa puhaltimen irrottamista puhdistusta, 
tarkastusta ja huoltoa varten.
Saatavana olevat koot: Ø 80, 100, 125, 150, 160, 200, 
250, 315, 355, 400, 500 ja 630 mm.

Poistoilma-
järjestelmä

Poistoilmajärjestelmä

Poistoilmajärjestelmä katolle

Asennuskiinnikkeet 

2. Liitä kanavat ja puhallin toisiinsa.

3. Kiinnitä kanavaliittimet puhaltimen molemmille 
puolille ruuveilla.
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