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3.0.0 Yleistä tietoa
3.1.0 Esipuhe
Tämä ohjekirja sisältää Turbovex TX 3100A:n tekniset tiedot sekä asennus- ja huoltoohjeet.

3.2.0 Käyttötarkoitus
Turbovex TX 3100A on suunniteltu ilmanvaihtokoneeksi teollisuusrakennuksiin,
varastoihin, liikuntahalleihin, eläinsuojiin ja muihin vastaaviin.

3.3.0 Toimituksen sisältö
Turbovex TX 3100A:n toimitus vakiovarusteltuna sisältää seuraavat osat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TX 3100A
Yläkartio, hattu
Suodattimen kehys
Tuloilmakehys
Vakiokannake
Yläkannake (varuste)
TX elektroninen ohjain
Muovitiiviste + ruuvit ja pultit. Vaijeri ja kiristimet.

1.
2.

5.

6.
3.

4.

7.
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3.4.0 Koneen toiminta
Turbovex TX3100A toiminta perustuu pyörivään lämmöntalteenottoon (B).
Poistoilmapuhallin (A) imee lämpimän huoneilman kartion (D) kautta lämmöntalteenoton
(B) läpi ja puhaltaa sen ulos hatun yläosan (F) läpi.
Samanaikaisesti tuloilmapuhallin (C) imee ilmaa hatun (G) kautta ja vie sen
lämmöntalteenoton läpi ja puhaltaa sen tuloilmasäleikön (E) välistä huoneeseen. Pyörivä
lämmöntalteenotto lämpenee poistoilman lämmöstä ja siirtää lämmön raittiiseen
tuloilmaan.
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4.0.0 Asennus
4.1.0 Mitat

Kannakkeen
säätö

Sivu 5 / 16
www.turbovex.dk

Airmir Oy
040 718 5775

www.airmir.fi

4.2.0 Sijoitus
Turbovex TX 3100A asennetaan katon läpi. Asennus onnistuu kattopintoihin, joiden
kallistus on 0 – 45 astetta. Koneeseen on saatavilla kahdet erilaiset kannakkeet. Kone
tulee sijoittaa mahdollisimman keskelle ilmastoitavaa rakennusta tai useita koneita
käytettäessä sijoittaa ne symmetrisesti. Tällöin ilman heittopituudet saadaan tasaisiksi ja
kone toimii optimaalisesti.
Tavallista kannaketta käytettäessä koneen huoltoluukku tulee rakennuksen sisäpuolelle.
Yläkannaketta käytetään, kun kattorakenne on ohut ja itsekantava.

Vakiokannake

Erikoiskannake

4.3. Malli reiän tekoa varten
Kattoon reikää tehdessä kannattaa käyttää apuna
mallia, joka tehdään katon jyrkkyyden mukaiseksi.
Muista merkitä kaksi pykälää ja keskireikä. Pykälillä
kone saadaan sijoitettua vaakasuoraan.
 0 = Ø870 mm
 5 = 870 x 880 mm
 10 = 870 x 890 mm
 15 = 870 x 900 mm
 20 = 870 x 930 mm
 25 = 870 x 970 mm
 30 = 870 x 1010 mm
 35 = 870 x 1070 mm
 40 = 870 x 1140 mm
 45 = 870 x 1240 mm
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4.4.0 Koneen asennus (vakiokannake)
Kone tulisi sijoittaa lähelle harjaa ja sen yläpuolelle
asentaa lumiesteet. Mittaa ja määritä koneen paikka,
sekä varmista reiän tulevan suoraan pystysuoraan
katon läpi. Poraa keskusreikä ja suurenna sitä,
kunnes riittävät mitat on saavutettu (n. 900 mm).
Käytä aikaisemmin kerrottua mallia.

Asennuskehykset ovat 1000 mm etäisyydellä
toisistaan kattotuolien välissä. Ne ovat kiinnitetty
ruuveilla.

ruuvit
itsekiertyvät ruuvit

Tarkista, että asennuskehykset ovat suorassa myös
toisiinsa nähden. Lukitse teleskooppivarret vetämällä
itsekiertyvät ruuvit niiden läpi.

N. 200 kilon painoinen kone nostetaan kannakkeisiin
niin, että koneen sivuilla olevat tapit lepäävät
kannakkeissa paikoillaan.

Harjakatolle asennettaessa pidä huoli, että
huoltoluukku jää osoittamaan katon harjan puolelle,
jolloin siihen pääsee helpommin käsiksi.

korvakkeet
Kone nostetaan koneen yläosassa sijaitsevista
korvakkeista.
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Trapetsikiinnikkeet (vaijerit) kiinnitetään
kattorakenteisiin ja koneen alaosaan, jolloin niillä
voidaan koneen tukemisen lisäksi säätää myös kone
suoraan. Koneen on oltava pystysuorassa, että sen
pyörivät osat voivat toimia esteettömästi.

Tuloilmakehys painetaan koneen alaosaan ja
kiinnitetään ulko- ja sisäpuolelta itsekiertyvillä
ruuveilla. Eristä katto vedeltä koneen mukana
tulevalla muovitiivisteellä.

Pehmeä muovimatto vedetään koneen päälle. Reunat suljetaan sikaflexillä. Saumojen
vesitiiviys varmistetaan pehmeällä muovimassalla
Vähintään 10 cm
(esim. sikaflex).
harjapellin alle
Jätä vähintään 10 cm tiivistettä harjapellin alle. Reikä
tiivisteeseen tehdään samalla mallilla kuin kattoonkin.
Tiivistekumin reiän halkaisijan on oltava
vähintään 5 cm pienempi kuin mallin, että se
istuisi tiiviisti.
Tiivistekumi kiinnitetään koneeseen ruuveilla. Ne eivät
saa mennä yli 15 mm koneen sisälle, etteivät haittaisi
koneen pyöriviä osia.

Sikaflex

Suodattimen pidikkeet kiinnitetään silikonilla ja
varmistetaan ruuveilla.
Hattu kiinnitetään M8 pulteilla paikalleen.
Sikaflex
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4.5.0 Asennus yläkannakkeilla

Malli

Mittaa ja määritä koneen paikka ja poraa sitten pieni
keskusreikä suoraan katon läpi. Puinen kehys
kohdistetaan keskireiän mukaan. Kiinnitä puinen
kehys kattotuoleihin.
(Katso 4.3.0 Malli reiän tekoa varten) Käytä mallia ja
leikkaa reikä sekä puukehykseen että katon läpi.
Asenna tiivistemassa puuhekehyksen ja katon väliin.
Osa tiivistekumista kiinnitetään kehykseen ja loput
leikataan pois.

Loppu tiivistekumi asennetaan koneen yläpuolelle
katon harjaa kohti. Tiivisteen pään tulee olla
vähintään 10 cm harjapellin alla.

Min. 10 cm

Yläkannakkeet asennetaan katon jyrkkyyden mukaan niin, että kone saadaan
pystysuoraan. Kannakkeet kiinnitetään puiseen kehykseen. Reiät kehyksen säätöä ovat 5
asteen välein välillä 0 – 45 astetta.

45 astetta

305 mm

0 astetta

700 mm
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N. 200 kilon painoinen kone asennetaan
kannakkeisiin niin, että sen sivuilla olevat tapit
lepäävät kannakkeen yläpäässä olevassa
haarukassa. Sen jälkeen kiinnitys varmistetaan
pulteilla.

Asennettaessa kone yläkannakkeilla tarkista, että
koneen huoltoluukku osoittaa poispäin harjalta.
Saumaa tiivistemassalla (esim. sikaflex) koneen ja
katon liitoskohdat.
Sähköinen ohjainjärjestelmä voidaan siirtää eri
paikkaan tarvittaessa. (esimerkiksi hyvin kosteissa
olosuhteissa koneen ulkopuolelle.

Suodattimen pidikkeet kiinnitetään ruuveilla ja
saumataan tiivistemassalla.
Koneen hattu kiinnitetään M8 pulteilla.

Tuloilmasäleikkö kiinnitetään koneen alaosaan ruuveilla sisä- ja ulkopuolelta.
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4.6.0 Alaosan jatkoputken asennus

Poista suodatin alhaalta ja tukivaijerien
kiinnityskoukut 4 kpl koneen ulkopinnoilta. Ruuvien on
jäätävä reikiin tai reiät täytettävä, ettei kone vuoda
ilmaa.

4 kpl.

Asenna koneen alaosaan ensin sisäputki ja sitten
ulkoputki.

Tuloilmasäleikkö asennetaan jatkoputken alaosaan
samoin kuin koneeseen.
Aseta suodatin paikalleen jatkoputken alaosaan ja
tukivaijerien kiinnityskoukut asennetaan jatkoputkeen
käyttäen jatkoputkien mukana tulevia ruuveja.

Vaijerit kiinnitetään koneen alaosasta
kattorakenteisiin koneen tukemiseksi ja asennon
säätämiseksi.
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5.0.0 Tekniset tiedot
5.1.0 Kone
Tyyppi

: Turbovex TX 3100A

Kapasiteetti

: 1400 – 3000 m3/h

Forced operation

: 3400 m3/h

Power

: 1 x 230V / 50 Hz

Moottorinteho

: Max. 2x750 Watt

Energian kulutus (3000 m3/h)

: 1044 W - 1,25 KJ/m3

Lämmöntalteenotto (3000 m3/h)

: 75

%

Turbovex TX 3100A on testatty yhteistyössä Ziehl-abeggin kanssa – www.ziehlabegg.com

Äänitaso on ilmaistu desibeleissä dB (A) suhteessa ilmamäärään.
Äänitasot on mitattu normaaleissa olosuhteissa 1 – 5 metrin etäisyydellä koneesta.
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6.0.0 Kytkentäkaavio
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7.2.0 Suodattimen vaihto
Suodattimet vaihdetaan 2-6 kertaa vuodessa tai
tarpeen vaatiessa useammin. Koneen asennuksen
jälkeen suositellaan suodattimien tilan seuraamista,
niiden todellisen vaihtotarpeen selvittämiseksi.
Etenkin talvella tulee varmistaa, ettei
poistoilmasuodatin tukkeudu ja haittaa
lämmöntalteenottoyksikön toimintaa.
Lämmöntalteenottoyksikkö puhdistetaan 2-6 kertaa
vuodessa esimerkiksi paineilmalla.

Poistoilmasuodatin on koneen alaosassa, eikä
konetta tarvitse aukaista sitä vaihdettaessa. Suodatin
pysyy paikoillaan kumitiivisteen avulla.

Tuloilman suodatin on koneen ulkopuolella hatun alla
suojassa säältä. Suodatin on kiinni tarranauhalla ja
sen vaihtaminen on helppoa.

Hattu on mahdollista poistaa suodattimen vaihdon
ajaksi, jos ahtaus tuottaa ongelmia.
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8.0.0 Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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