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PAIGALDUS-, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHISED
SERO CABINET / WOCABINET
SERO CABINET

SERO FC1

SERO FC2

SERO CC1

SERO CC2

SERO WOCABINET

SERO F1

SERO F2

SERO C1

SERO C2

Lugege see kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke
juhend alles, et seda saaks seadme kasutamise ja hoolduse kohta teabe saamiseks
hiljemgi kasutada. Antud kasutusjuhend kehtib järgmiste mudelite kohta: FC1 EC/AC, FC2
EC/AC, CC1 EC/AC, CC2 EC/AC, F1 EC/AC, F2 EC/AC, C1 EC/AC, C2 EC/AC.
Tootja/müüja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadmete valest paigaldusest, kasutamisest
või hooldusest või käesoleva kasutusjuhendi või mis tahes ülevaatus-, parandus- ja hooldusnõuete
eiramisest.
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1. HOIATUSED
TOOTJA EI VASTUTA VEE- JA ELEKTRIÜHENDUSTE ÜMBEREHITUSTE NING VIGADE EEST
• Seade tuleb paigaldada kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega, järgides müüja või pädeva
asjatundja juhiseid.
• Alltoodud juhiste eiramine või seadme väärkasutus tühistavad viivitamatult seadme garantii.
• Hooldust tohivad teostada ainult vastava väljaõppega spetsialistid.
• Enne hooldustoiminguid või seadme siseosade käsitsemist veenduge selles, et seade ei ole
ühendatud vooluvõrku.
• Kahjustatud seadmete paigaldamine või kasutamine on keelatud.
• Talitlustõrke korral lülitage seade välja, ühendage vooluvõrgust lahti ja pöörduge müüja või
vastava väljaõppega spetsialistide poole.
• Utiliseerige pakendimaterjalid kooskõlas jäätmekäitluseeskirjadega.

2. SEADME VASTUVÕTMINE
• Veenduge tarne saabumisel selles, et andmed tellimusel ja saatelehel kokku langevad.
• Veenduge pakendi korrasolekus. Ekslike andmete, kahjustuste või talitlushäirete avastamise
korral teavitage vedajat ja pöörduge viivitamatult tootjafirma poole.
• Hoidke seadet ilmastikuolude eest kaitstud kohas, kus temperatuur jääb vahemikku –10 °C kuni
55 °C.
• Käsitsege seadet ja paigaldage see ülimalt hoolikalt, et õrnad osad viga ei saaks. Vajadusel
kasutage abiks tõstukit.
• Toestage seade neljast nurgast. Ärge tõstke ega teisaldage seadet veeühendustest ega
kondensaadiärastist kinni hoides.

3. SEADME KIRJELDUS JA MÕÕTMED
KOMPONENDID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Alumiiniumist kaitsekorpus koos suunatavate võredega
Metallraam, kinnitusavad seinale ja lakke kinnitamiseks
Puhuri tiivikud
Puhuri mootor EC või AC, olenevalt tarnest
Vesiradiaator, 1 jahutuse ja/või 1 kütte tarbeks
Vesiradiaatori ühendused
Vesiradiaatori õhutuskruvi
Tühjendusventiil
Kondensaatveevann
Kondensaatveevanni äravoolutoru
Õhufilter
Juhtpaneel, kui kuulub tarnekomplekti
Miinimumtemperatuuri termostaat
Ruumitermostaat, kui kuulub tarnekomplekti
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4. KASUTUSPIIRANGUD
•
•
•
•

Voo kõrgeim temperatuur 80 °C
Voo madalaim temperatuur 4 °C
Suurim lubatud töörõhk 10 baari
Ruumi madalaim temperatuur 4 °C

5. SEADME PAIGALDAMINE
•
•

•

Kinnitage seade lakke, seinale või vibratsioonikindla toe külge.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus seda mõjutavad päikesekiirgus, soojusallikad, aur või
tuleohtlikud gaasid.
Paigaldage seade nii, et õhuvõtu- ja ärastuskanalid poleks tõkestatud. Konditsioneeritud õhuga
ruumis peab õhk saama vabalt ringelda.

•

Kui puhurkonvektor on tarnitud ümbrises,
eemaldage esmalt ümbris, nagu näidatud piltidel
1–4.

•

Paigaldage puhurkonvektor seibide ja mutrite abil
kindlalt fikseeritud tugeva alustarindi külge.
Veenduge vesiloodi abil selles, et puhurkonvektor
on loodis.

•

Ühendage veeradiaator, kasutades toruliitmikke.
Külm vesi sisse (4). Külm vesi välja (1). Soe vesi
sisse (3). Soe vesi välja (2). Ühendage
kondensaatveetoru (5) DN 20 väliskeermega
toruga ja tagage piisav loomulik kalle. Kui
loomulikku kallet ei õnnestu saavutada, võib
ühendusele lisada kondensaatvee pumba.
Ühendage pump DN 20 väliskeermega liitmikuga.

•

Puhurkonvektori kondensaadi äravoolu võib
ühendada vastasküljelt. Sellisel juhul eemaldage
kork ja ühendage äravool.
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•

Tagage hoolduseks ja paigalduseks piisava
vaba ruumi olemasolu (vt kõrvalolev pilt).

•

Ühendage kondensaatveetoru vähemalt 20
mm toruga ja tagage piisav äravoolu kalle,
kui puhurkonvektor on tarnitud ilma
kondensaatvee pumbata.

•

Katsetage kondensaatvee pumba toimimist,
valades vett kondensaatvee alusele ja
veendudes selles, et pump käivitub,
tühjendab vanni ning seiskub automaatselt.
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6. ELEKTRIÜHENDUSED
Elektriühendused tuleb teostada kooskõlas kehtivate riiklike elektrieeskirjadega.
Enne ühenduste teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Teostage ühendused lisatud elektriskeemi juhiste kohaselt, võttes arvesse seadme tüüpi ja lisavarustust.
Ühendamise järel kinnitage juhtmed kindlalt konstruktsiooni külge, et need ei takistaks läheduses asuvate
seadmete hooldamist.
Valesti teostatud ühendused ja riiklike määruste eiramine tühistavad tootja garantii ning muu
vastutuse.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne hooldust veenduge selles, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
Hooldustöid võivad sooritada ainult vastava väljaõppega spetsialistid.

HOOLDUSTÖÖD JA HOOLDUSVÄLBAD

OSA

HOOLDUSTÖÖD

HOOLDUSVÄLP

Võre

Eemaldage võre ja pühkige see niiske lapiga
puhtaks. Vajadusel loputage veega ja kuivatage
enne uuesti paigaldamist.

Vähemalt kord
aastas või vajaduse
korral.

Filter

Filtrile ligipääsemiseks eemaldage esmalt võre.
Puhastage võre ettevaatlikult tolmuimejaga ja
paigaldage see uuesti.

Vähemalt kord
aastas või vajaduse
korral.

Kondensaatveevann
ja veeradiaator

Eemaldage esivõre ja filter. Puhastage
kondensaatveevann ja veeradiaator, loputades
leige veega ning vajadusel peske ettevaatlikult
harjaga. Hoiduge kahjustamast radiaatori
alumiiniumist lamelle.

Soovitatavalt kord
viie aasta jooksul
või vajaduse korral.
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8. TÕRKED JA PARANDUSMEETMED

TÕRGE
Puhur ei käivitu

PARANDUSMEEDE
•

veenduge selles, et seade on vooluvõrku
ühendatud
veenduge selles, et lülitid toimivad ja
kaitsmed on korras
kontrollige juhtpuldi seadistusi
veenduge selles, et seadme ühendused on
teostatud õigesti ning vastava väljaõppega
isiku poolt

•
•
•

Õhuvool on nõrk
Seadmest lekib vett

•
•

valige puhuri võimsam seadistus
vahetage õhufilter välja või puhastage seda

•

kontrollige veetorude isolatsiooni ja
parandage see vajaduse korral
pingutage veeühendused
kinnitage seade laitmatult loodis asendisse
puhastage kondensaatveevann
vaadake üle ja puhastage kondensaatvee
äravool
veenduge selles, et kondensaatvee pump
toimib korralikult
kontrollige kondensaatveevanni kallet

•
•
•
•
•
•

Seade ei jahuta / soojenda

•

tõstke / langetage termostaadi seadistatud
temperatuuri
veenduge selles, et jahuti või veesoojendi ja
ringluspump on vooluvõrku ühendatud
laske õhk veetorudest välja
veenduge selles, et termostaat pole
paigaldatud soojendi / jahuti juurde
puhastage õhufilter

•
•
•
•
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