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TEKNISET TIEDOT

Laitteen mitat

korkeus 140 mm
leveys
498 mm (PT 93500 )
leveys
598 mm (PT 93600 )
syvyys
480 mm
230 V/10A, 50 Hz (Pistotulppa)

Sähköliitäntä

Sähköliitännät
Kytkin
työvalolle

Liesikuvun imun
tehonsäätö

PT 93500-POL / PT 93600-POL

Huoneiston
ilmanvaihdon
tehonvalintakytkin
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KÄYTTÖ-OHJE

Oikeanpuoleisesta kytkimestä, syttyy ja sammuu työvalo.
Keskellä olevasta tehonvalintakytkimesta voidaan muuttaa ilmanvaihdon tehoa.
Vasemanpuoleisesta kääntövivusta saadaan kuvun sisällä oleva ilmamäärän säätöpelti
auki, kääntämällä vipua n. 90° myötäpäivään.
Lieden käryjen poistamiseksi täytyy ilmanvaihdon tehoa nostaa ja kääntää säätöpelti
auki asentoon.

PERUSILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ
Liesikuvuissa PT 93500 ja PT 93600 on kuvun imuaukon suulla, rasvasuodattimen
takana ilmamäärän säätöpelti. Pellissä on viisi perussäätö aukkoa. Kun yksi aukko on
auki, ilmamäärä on n. 5 l/s (80Pa) ja kun kaikki aukot ovat auki, ilmamäärä on n. 20
l/s. Ilmamäärä säädetään asiantuntijaliikkeen toimesta, kuvun asennuksen yhteydessä.
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KAUKO-OHJAIMEN PIIRIKORTILTA TEHTÄVÄ
PUHALTIMIEN SÄÄTÖ TARVITTAESSA. (säätömies)

Kuvun etumaskin takana ohjainkortilla on viisi trimmeriä, joista venttiilien säädön
yhteydesä, säätömies voi tehdä tarvittaessa puhaltimien tehoon vaikuttavia muutoksia.
Huom! Näitä säätöjä saa tehdä tarvittaessa vain säätömies venttiilien säädön
yhteydessä.
Puhallineron säätö (trimmeri T/P):
T/P = Tällä trimmerillä voidaan laskea poisto- tai tulopuhaltimen tehoa 0-50%.
Säätö vaikuttaa kaikkiin tehoportaisiin samassa suhteessa. Säätö tapahtuu ja
puhaltimen teho putoaa, kääntämällä trimmeriä vastapäivään. Teholla kolme, viisi
kierrosta vastapäivään kääntämällä puhaltimen teho putoaa n. 10%.
Poistopuhaltimen tehon pudottaminen:
Jumpperit 2kpl kauko-ohjainkortin takana on tehdasasetuksien jäljiltä pysty asennossa
ja T/P säätö vaikuttaa poistopuhaltimeen
Tulopuhaltimen tehon pudottaminen:
Jos halutaan säätää tulopuhallinta pienemmälle teholle, kuin poistopuhallin. On kaukoohjaimen piirikortin takaa käännettävä jumpperit 2kpl vaakaasentoon.
Jumpperien kääntäminen vaaka-asentoon muuttaa puhaltimien tehosuhteet niin, että
tulopuhallin on 10%:a pienemmällä teholla, kuin poistopuhallin.
Tarvittaessa voi säätää lisää.
PT 93500-POL / PT 93600-POL

16.7.2015

5

Puhallintehojen tason muuttaminen, välillä 20-100% trimmerit 1-4:
Kaikkia neljää puhallintehoa voidaan tarvittaessa muuttaa halutulle tasolle. Trimmeriä
myötäpäivään kääntämällä teho kasvaa.
Puhaltimien ohjausjännitteet (tehdasasetukset):
Poistopuhaltimen teho on säädetty 10% pienemmäksi, kuin tulopuhaltimen teho.
Jumpperit kauko-ohjainkortin takana on pystysuunnassa.
Tulo: Teho 1. 1,8V Teho 2. 4,0V Teho 3. 7,0V Teho 4. 10V
Poisto: Teho 1. 1,6V Teho 2. 3,6V Teho 3. 6,3V Teho 4. 9V

SÄHKÖKYTKENTÄ

OHJAIMEN KYTKENTÄ
- Liesikuvun, sekä koneen välille tuleva kaapeli15 m (8*AWG26, liitin RJ45 uros
/uros) toimitetaan IV- koneen mukana. Liesikuvun ja koneen päällä on RJ45
naarasliittimet valmiina, kaapelin liittämistä varten.
- Kaapelia varten suositellaan asennettavaksi muoviputki  25mm:ä koneen ja
liesikuvun välille.
- Lattakaapelia ei saa vetää putkeen RJ45 – liittimestä
- Asennusvaiheessa mahdollisesti avoimeksi jäävä liitin RJ45 on suojattava
likaantumiselta.
PT 93500-POL / PT 93600-POL
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LIESIKUVUN ASENNUS
Liesikupu asennetaan vähintään 460mm:n korkeudelle sähkölieden yläreunasta.
Liesikuvun seinälle kiinnittämistä varten, ruuvaa seinään kaksi puuruuvia vaakatasoon.
115mm liesikuvun alareunasta ylöspäin ja 47mm liesikuvun reunasta. Ruuvien väli on
505mm 600mm leveässä kuvussa ja 405mm 500mm leveässä kuvussa.
Avaa kuvun pohjalevy ja nosta kupu seinälle ruuvien varaan nin, että kupu asettuu
tukevasti kiinnitysreikien varaan. Kiristä ruuvit kunnolla.
Liesikuvun voi kiinnittää myös sivupelleissä olevista kahdesta kiinnitysreiästä. Huom!
Sivusta kiinnityksessä ei saa ruuvilla vetää kuvun sivupeltiä mutkalle.
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HUOLTO
RASVASUODATIMEN PESEMINEN
Liesikuvun toiminnan varmistamiseksi ja palovaaran estämiseksi on rasvasuodatin
pestävä riittävän usein. Käytön mukaan n. kerran kuukaudessa.
Rasvasuodatin on helposti irrotettavissa avaamalla kuvun pohjalevy. Suodatin pestään
lämpimällä vedellä ja pesuaineella tai se voidaan pestä myös astianpesukoneessa .
RASVASUODATTIMEN POIS OTTAMINEN
Avaa kuvun pohjapelti, joka on takareunastaan saranoitu ja etureunasta kahdella
valkoisella sormiruuvilla kiinni. Käännä pelti varovasti ala-asentoon. PT 93600malleissa rasvasuodattimen edessä on musta nappi, joka estää suodatinta putoamasta
hellan päälle. Rasvasuodatin irrotetaan nostamalla suodattimen reuna napin yli ja
vetämällä suodatin pois urista. PT 93500- malleissa toinen sormiruuvi estää
suodattimen putoamisen.

RASVASUODATTIMEN TAKAISIN LAITTAMINEN
Rasvasuodatinta takaisin laittaessa on huomioitava, että suodatin työnnetään
johteissaan aivan takareunaan kiinni. Kun suodatin on paikallaan nosta pelti ylös ja
kierrä sormiruuvit paikalleen. Varmista vielä lopuksi alapuolelta katsoen, että suodatin
peittää kokonaan pohjalevyssä olevan aukon. Suodatinta voi vielä alakautta kädellä
työntää taaksepäin tarvittaessa.
LAMPUN VAIHTAMINEN
Kuvun lamppu on vaihdettavissa avaamalla pohjapelti. Pohjapellin avaamisesta on
ohje kohdassa rasvasuodattimen pois ottaminen. Lamppu on kynttilälamppu, 28W
halogeeni / 230V, kierteellä E14. Vaihtoehtoisesti sopii säästölamppu 7W E14
kierteellä.
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Air Wise Oy
Lehmilaidantie 8, 35300 Orivesi
Puh. 03-359 6600 Fax. 03-359 6623
www.airwise.fi

PT 93500-POL / PT 93600-POL

16.7.2015

