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INSTALLATION
Generellt: där ej annat anges gäller samma uppgifter som för Combibefuktarna som
för befuktarna avsedda för distribution via kanal eller fläktdel typ SMF med spridarrör.
Alltså: SM-Minor = SM-Minor-Combi, SM-Junior = SM-Junior-Combi.
Aggregaten monteras horisontellt på vägg, så nära ångspridarröret (fläktdelen) som
möjligt, först då uppnås en optimal anläggning. Om lämplig vägg ej finns i närheten,
kan det vara lämpligt att montera aggregatet på ett stativ. Bild 1 visar ett installationsexempel med en friblåsande fläkt (SMF-1).
För att underlätta installation medföljer en installationsgalge.

Bild 1

Bild 2A. Upphängningsgalgen fästes med ena skruven.
Galgens horisontella läge kontrolleras t.ex. med ett vattenpass.
Bild 2B. Galgen låses med den andra skruven.
Bild 2C. Ångbefuktaren hängs på plats.

Bild 2A

Bild 2D. Ångbefuktaren låses med den lilla konsolen på undersidan.
Bild 3
1 Display för avläsning av olika inställningar.
2 Tryckknapp (Val/Select) för val av inställningsfunktioner.
5 El-kapsling.
6 Anslutning för ångslang.
7 Tryckknapp, manuell tömning av cylindern.
8 Manöverströmbrytare med kontrollampa, som även bryter elektrodspänning
via kontaktor.
9 Magnetventil, förbrukningsvatten.
10 Uppsamlingslåda, som ansluts till avloppsnätet.
11 Avloppsventil.
12 Flottörströmbrytare (överfyllnadsskydd).
13 Ångcylinder

Bild 2B

Bild 2C

För displayens parametrar, gäller generellt i första hand dekalen på apparatens panel!
Bild 2D

Modulerande
1 Ärvärde, amp.
2 Börvärde, amp.
3 Ångmängd, Kg-Hg/h 1) 2)
4 Timer tömning, 5-95 min.
5 Tömningsgrad, % (99=totalt)
6 Inställning max. amp.
7 Inställning min. amp.
A Ärvärde 2), amp. 3)

Enstegs
Ärvärde, amp.
Börvärde, amp.
Ångmängd, Kg-Hg/h 1) 2)
Timer tömning, 5-95 min.
Tömningsgrad, % (99=totalt)
Inställning Steg 1, amp.

1) KG = Kilo för J/20/40/60, Hg = Hekto för Minor/Combi.
2) Per cylinder, för SM-40
3) Endast vid mätning av ”slavcylinder” på SM-40
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MONTERING AV SPRIDARRÖR

Ångspridarröret skall monteras så lågt som möjligt i kanalen. Min. höjd på ventilationskanalen = 250 mm.
Lämpligt hål för spridarröret görs i sidan av ventilationskanalen. Spridarröret fästes med plåtskruv.
Efter spridarröret bör kanalen fortsätta rakt fram utan böjar cirka 2
meter (fig. 1). Om flera spridarrör skall monteras i samma kanal SM-40 har två - skall dessa monteras på olika höjd (fig. 2).
OBS! Avståndet mellan spridarröret och kanalens kant får ej
understiga 150 mm (fig. 2). Montering i vertikal kanal kan ske
enligt fig. 3.

Min. 2000 mm

I samband med höga lufthastigheter i ventilationskanalerna kan en
del ånga tryckas ut genom kondensatavloppslangen. För att
undvika detta förses kondensatavloppslangen med ett vattenlås
med ett stängande vattendjup av 100 mm. Som vattenlås kan ett
”S”-bockat kopparrör användas eller att kondensatavloppslangen
förlängs med en s.k. ”S”-krök eller bara en ring.

Fig. 1

1

Min.
150 mm

Min. 400 mm

MONTERING AV ÅNGSLANG
För att aggregatets funktion inte skall äventyras är det viktigt att ångslangen
monteras på ett riktigt sätt. Aggregatet monteras så nära ventilationskanalen
som möjligt. Ångslangen monteras med minsta antalet krökar, med ”gott
mått” (för den krymper något efter lång tid drift) och skall isoleras i hela sin
längd när den är horisontellt monterad och dess längd överstiger 4 meter.
När övervägande delen av ångslangen är vertikal, skall den vertikala delen
isoleras. Vid långa ångslangsförlängningar kan vår ångslang isoleras eller att
ett isolerat kopparrör användes (dim. 28). Kopparröret monteras med krökar
med lång radie. Längden bör ej överstiga 8 meter.

Fig. 2

ca. 20°

Fig. 3

MONTAGE
1. Pressa ner ångslangen så långt som möjligt över nippeln på cylinderns ovansida
(se sid. 1 bild 3 pkt 6) och drag åt slangklämman. Slangklämman monteras så nära
locket som möjligt och efterjusteras sedan aggregatet arbetat några minuter och
slangen blivit varm.
2. Drag åt slangen om möjligt med en krök (fig. 4) och med ett fall mot ångspridarröret.
3. När befuktaren inte kan monteras på samma sida om kanalen som spridarröret,
monteras den enl. fig. 5.
OBS! Om ångslangen monteras så att vattensäckar bildas i densamma, kan vattenutfällning ske i ventilationskanalen (fig. 6).
4. Ångslangen ansluts till ångspridarröret. Pressa ångslangen på ångspridarröret så långt
som möjligt och drag åt slangklämman.

Fig. 5

1
2
r = min. 150 mm

3
4

Fig. 4
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KONDESATORAVLOPPSSLANGEN
Kondensatoravloppsslangen skall dragas till närmast belägna avlopp med fall mot avloppet.
Om kondensatledningen är längre än 4 meter eller om lutningen mot avloppet är ringa, bör
slangen ersättas med t.ex. kopparrör (dim. 22). Så kallad spilltratt bredvid befuktaren är en
bra lösning. Se bild 4A.
I samband med höga lufthastigheter i ventilationskanalerna kan en del ånga tryckas ut
genom kondensatavloppslangen. För att undvika detta förses kondensatavloppslangen
med ett vattenlås med ett stängande vattendjup av 100 mm. Som vattenlås kan ett ”S”bockat kopparrör användas eller att kondensatavloppslangen förlängs med en s.k. ”S”krök eller bara en ring.

Bild 4A

MONTAGE
1 Slangen ansluts till spridarrörets anslutning för densamma, slangen låses med en slangklämma.
2 Led slangen med fall till närmaste avlopp.

ANSLUTNING VATTEN OCH AVLOPP
Inkommande vattenledning ansluts på aggregatets undersida. Anslutningsdimension är utv.
10 mm. Före aggregatet monteras avstängning- och backventil.
Ångcylinderns avlopp och avvattning av uppsamlingslådan ansluts till avloppet enl. bild 4B.
Som avloppsledning användes plastavloppsrör av högtemperaturtyp, för SM-20/40, dim. 50
eller kopparrör dim. 42. För SM-Junior, 40 resp. 35. Minor, se nedan. Ledningen förlägges
till närmaste vattenlås, såsom brunn, utslagsback etc.
Kopplingsavloppsröret från ångcylindern måste ha en tillfredsställande lutning, så att en
tillfredsställande tömning av cylindern ej äventyras. D.v.s. kopplingsröret får inte vara för
långt. Lösningen med ansluten spilltratt på driftavloppet kan även främja denna luftning.
Ansl.dim. utv. 1½ ” resp. 3/4 för samtliga.

Bild 4B

Avloppsledningarna kan med fördel sammankopplas till en ledning på aggregat som har flera ångcylindrar. För att undvika att det ”ryker” upp ur avloppet för uppsamlingslådan ansluts en spilltratt på
driftavloppet och kort rörbit ansluts mellan utloppet från uppsamlingslådans utlopp till tratten. Denna
tratt kan även ta hand om kondensatet från spridarröret. V.g. se fig. bild 4. Vid långa avloppsförlängningar, kan denna uppsamlingslåda tillsammans med ett klenare avloppsrör vara lösningen på
långa avloppsförläggningar.
Installationen skall följa de regler som gäller för VA-installationer.
Bild 4B
1 Avlopp från uppsamlingslåda och ev. kondensatavlopp från spridarrör.
2 Avlopp från ångcylinder.
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INSTALLATION DÄR VATTNET HAR HÖG KALKHALT

150

Vid installationer där vattnet har hög kalkhalt, sköljs kalken ut ur cylindern vid tömning. För
att undvika igensättning av vattenlåsen, görs anslutning via uppsamlingskärl, som är så stort
att den utfällda kalken kan sedimenteras däri (fig. 7). Fig. 8 visar uppsamlingskärlet med
stängande vattenlås. Se förslag på montage, bild 5.

Bild 5

300
100

Fig. 7

Fig. 8

INSTALLATION MED JORDFELSBRYTARE
Om installationen utförs enl. ovan kan en känslig jordfelsbrytare lösa ut p.g.a. följande:
När avloppsventilen öppnar kan en låg ström uppkomma som får jordfelsbrytaren att reagera. Strömmen
uppstår när elektroderna står i elektrisk kontakt via det vattenflöde som flyter genom avloppsventilen och
vattenrören. Detta avhjälps genom att avloppsröret görs så långt att det kan rymma cirka 4 liter och utförs i
plast.
ELEKTRISK INKOPPLING
Friblåsande fläktdel SMF-1 och 2.
Spänning: 230 Volt 1-fas.
Luftbefuktare
Driftspänning: 230, 400 Volt 1-, 2-, eller 3-fas.
Manöverspänning: 230 Volt 1-fas.

Bild 6

Inkoppling sker på kopplingsplintar enl. bif. elschema. Aggregaten skall säkras och där de lokala
föreskrifterna kräver arbetsbrytare skall sådan installeras. Elektrodspänningen bryts automatiskt via
kontaktor när manöverspänningen bryts. Se bild 7 för inkoppling.
KOPPLINGSPLINT
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15

Fas
Nolla
Fläktvakt
Fläktvakt
Maxhygrostat
Maxhygrostat
Larm
Larm
Hygrostat +
Hygrostat -

Inkoppling av elektrodspänning
L3 Elektrodspänning *
L2 Elektrodspänning *
L1 Elektrodspänning
* Minor-Combi är byglad mellan
kopplingsplint och kontaktor

Jord kopplas in på jordplinten.
Manöverspänning kopplas till 1 ,
och till jordplint, se bild 6.

L3
L2
L1

2

3 och 4 måste byglas om inte fläktvakt inkopplas.
5 och 6 måste byglas om inte maxhygrostat inkopplas.
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TABELL FÖR SÄKRINGAR
Spänning, Volt
230-1
400-2
400-3

SM-Minor-Combi
1 x 10
-----

SM-Minor
1 x 10
2 x 10
---

SM-Junior
1 x 10
2 x 10
3 x 10

SM-20
----3 x 25

SM-40
----2 x 3 x 25

SM-Minor
1,6/4

SM-Junior
6,9

SM-20
17,3

SM-40
34,6

TABELL FÖR MAX. EFFEKT
Typ
Effekt i kW

SM-Minor-Combi
1,6

REGLERING
P.g.a. ev. EMC-störningar bör kabeln mellan befuktare och hygrostat vara skärmad.
SM-Minor, SM-Junior och SM-20 är utrustade för en-stegs reglering, men kan mot pristillägg utrustas för
annan typ av reglering.
SM-40 och har modulerande (proportionell) reglering, som standard. Befuktarna kan utrustas att passa till de
flesta på marknaden förekommande reglersignaler t.ex. 0-10 V, 0-20 V, 0-20 mA eller potentiometergivare
(hygrostat) 0-150 ohm. (maxi. fuktbehov=150 ohm.)

MODULERANDE REGLERING
Samtliga övriga befuktare kan mot pristillägg utrustas med modulerande reglering och anpassas till de flesta
på marknaden förekommande reglersignaler t.ex. 0-10 V, 0-20 V, 0-20 mA eller potentiometergivare (hygrostat)
0-150 ohm. (maxi. fuktbehov=150 ohm.)

MAX.-HYGROSTAT
Ofta är det önskvärt med en s.k. max.-hygrostat vid distribution via kanalsystem. T.ex. vid kylinstallationer
och/eller när drifthygrostaten sitter i rummet eller i frånluftskanalen. En max.-hygrostat (vanlig 1-stegs hygrostat
för kanalmontage) monteras i tilluften ca 4-5 meter från ångspridarröret/en. Hygrostaten ansluts till därtill
avsedd plint.

FLÄKTVAKT
Samtliga aggregat skall vid kanalmontage alltid förses med någon form av fläktvakt. Vanligen givare av trycktyp,
med en brytande funktion. När flera befuktare förser samma kanal med ånga, kan en tryckgivare tillsammans
med ett mellanrelä användas.
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LARM
Samtliga befuktare är utrustade med inbyggt larm, men kan även fås med externt larm mot pristillägg, levereras
då med inbyggt potentialfri slutande kontakt. När befuktaren larmar kan följande felmarkeringar avläsas.
OBS! Se även felsökning sidan 13.
E01
E02
E03
E04
E05
E08

Vatten saknas
Otillräcklig tömning av ångcylindern
Undre flottörbrytaren aktiverad i mer än 30 minuter, för liten effekt, service
Övre flottörbrytaren aktiverad mer än 10 minuter
Flottörfel, övre brytaren aktiverad före den undre
Givarfel

OLIKA VATTENSORTER
Olika vattensorter har olika konduktivitet (ledningsförmåga) och innehåller olika mängd kalk och mineraler.
Vattnets egenskaper är av stor betydelse för aggregatets drift och service. Vid vatten med normal konduktivitet
uppnås snabbt önskad ångmängd utan speciella åtgärder. Minimum ledningsförmåga för aggregatet vid 400
Volt 3-fas är 150 mikro Siemens per centimeter vid 25 °C.

VATTEN MED LÅG KONDUKTIVITET
Vid vatten med mycket låg konduktivitet kan det vara svårt att uppnå önskad ångmängd vid drift på max.kapacitet. Detta kan som regel avhjälpas genom att avståndet mellan elektroderna minskas eller att de bytes till
elektroder med större yta.
Man har också möjlighet att inom vissa gränser bygga upp en viss ledningsförmåga. Detta sker med hjälp av
det inbyggda tömningssystemet. Eftersom vatten med låg konduktivitet ofta har låg kalkhalt kan man minska
cylinderns tömningsgrad. På detta sätt får man en partiell tömning. Man behåller då en del av den sälta som
uppkommit genom att vattnet kokat bort (destilleringsprincipen). På så sätt har man möjlighet att bygga upp en
konduktivitet i vattnet.
Vid svåra fall kan en ”stos” monteras i utloppet på cylindern, som gör att det alltid stannar kvar lite vatten.
När vattnet har för låg ledningsförmåga uppnås inte det önskade ampereutslaget och magnetventilen för
förbrukningsvattnet stänger inte. För att förhindra överfyllning är aggregaten försedda med ett
elektromekaniskt överfyllnadsskydd, sida 1 bild 3 pkt 12. Denna flottör bryter då vattentillförseln. Eftersom
aggregatet inte uppnår önskad elektrodström startar inte timern för ångcylinderns tömning. Då ingen tömning
av ångcylindern sker, kommer ledningsförmågan att öka. När ledningsförmågan ökat så mycket att den
önskade amperestyrkan uppnåtts, startar timern för den regelbundna tömningen av ångcylindern. För att den
uppkomna artificiella ledningsförmågan inte skall försvinna, justeras tömningsgraden av ångcylindern. Tryck
fram nr. fem (5) på knapp märkt ”VAL”. Justera värdet med +/- knapparna till cirka 25%. Tiden mellan
tömningarna bör också ökas. Tryck fram nr. fyra (4) på knapp ”VAL”. Tiden kan justeras från 5 till 95 minuter.
Att bygga upp konduktivitet på detta sätt kan ta flera timmar, men det kan också påskyndas genom att koksalt
tillsätts vattnet.

VATTEN MED HÖG KONDUKTIVITET
Vid vatten med mycket hög konduktivitet, kan gnistbildning och överslag uppstå i ångcylindern. Detta kan
avhjälpas genom att öka avståndet mellan elektroderna eller att de bytes till elektroder med mindre yta.
Vanligen kommer gnistbildningen i slutet av en driftperiod, alltså innan aggregatet skall tömmas. Detta kan
elimineras genom att tömningsgraden ökas och att tömningarna sker oftare.
OBS! Gnistbildning kan också bero på ett felaktigt avhärdningsfilter.
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VATTEN MED HÖG KALKHALT
Vid mycket kalk i vattnet bör man vara särskilt noga med regelbunden inspektion och service. Om ångproduktionen efter en tids drift minskar, vilket framgår av ampereutslaget som avläses i läge ett (1). Vid stor
skillnad mellan läge ett (1) och två (2) betyder som regel att det är dags att utföra service. (Man kan även få
E 03-larm). Hur ofta denna service skall utföras får man klarhet i efter en tids drift. Detta hänger samman med
dels vattnets kalkhalt, dels vilken effekt som tar ur aggregatet.

AVHÄRDNINGSFILTER
Vid anläggningar med många ångbefuktare är det mer ekonomiskt att installera ett avhärdningsfilter, som förser
samtliga aggregat med avhärdat vatten. Avhärdningsfilter skall vara av jonbrytartyp med salt, men det är viktigt
att filtret inte skickar ut salt vi genereringen, för då går säkringarna omgående för elektroderna.

VATTEN MED VARIERANDE TRYCK
Aggregatet är inte beroende av varierande vattentryck, men vid varaktiga tryck över 7 kg/cm2 skall
reduceringsventil installeras före aggregatet.

IGÅNGKÖRNING
OBS! Innan igångkörningen påbörjas bör avsnittet om olika vattensorter genomläsas, sidan 6 och 7.
1 Bestäm den dimensionerande ångmängden för aggregaten.

EXEMPEL PÅ ÅNGMÄNGDSBERÄKNING
Riktvärden för erforderlig ångmängd är baserad på tillförd uteluftsmängd i m3/h vid rumstemperatur +22°C,
och vid en uteluftstemperatur av 0°C resp. -15°C.
Önskad relativ fuktighet

30%
40%
50%
60%

Ångmängd i gram/m3 luft vid:
0°C
-15°C
3,5
5,4
7,4
9,5

4,7
6,6
8,6
10,7

Exempel: Önskad relativ fuktighet: 40%
Tillförd luftmängd: 1500 m3/h
Dim. uteluftstemperatur: -15°C
Ångmängd: 1500 x 6,6 = 9900 gram/h eller 9,9 kg/h
Tabellen är beräknad efter att vatteninnehåll av ca. 2 g/kg luft vid 0°C och ca. 1 g/kg luft vid -15°C.
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2 Kontrollera vilket ampereutslag detta motsvarar.

TABELL FÖR ÅNGMÄNGD; CA. VÄRDEN (per cylinder)
Amp.
2
5
7
10
12
15
19
20
23

230/1*)
0,6
1,5
2,2
3,1
-

400/2
1,1
2,7
3,8
5,4
6,5
8,1
10
-

400/3
1,9
4,7
6,6
9,4
11
14
18
22

*) Per cylinder
3 Kontrollera att el- och vattenanslutningarna är rätt utförda.
4 Öppna avstängningsventilen för vattentillförseln.
5 Slå till ev. arbetsströmbrytare.
6 Slå till manöverströmbrytaren, då lyser den gula lampan i densamma.
7 Tryck fram på tryckknapp ”VAL” till nummer sex (6). Justera till önskat amperetal. Ju högre värde, ju högre
effekt. Vi vissa driftfall kan en viss kombination elektroder och vatten få ångregultatorn (strömregulatorn) att
aktivera sig innan vattnet har blivit varmt. Vattentillförseln stoppas, men ampereutslaget fortsätter att stiga. Det
är då ledningsförmågan i vattnet som ökar genom vattnets stigande temperatur. Strömstyrkan kan då stiga till
ett värde som överstiger säkringarnas märkström. För att förhindra att säkringarna sprängs, är befuktarna
utrustade med en säkerhetsanordning, som skall förhindra detta. När strömstyrkan stigit till ca. 20% över
märkströmmen för befuktaren (SM-J = 10, SM-20/40 = 25) öppnar avloppsventilen och sänker vattennivån.
Om magnetventilen stänger utan att önskat strömvärde uppnåtts, är det flottören som brutit och som via
regleringen stängt ventilen. Se vidare om detta under ”Vatten med låg konduktivitet”, sidan 6.
8 Det automatiska tömningssystemet för ångcylindern justeras inte i normala fall vid igångkörningen. Justering
görs lämpligen vid första servicen då man efter en tids drift kan se utfallet av inställningarna. Systemet är
justerat för en tömning var 30:e minut och avloppsventilen stänger efter en 95-procentig tömning. (Se även
under ”Funktion” andra stycket.
Vid behov an ändring av inställningarna görs detta enligt följande mönster:
Mycket kalk: Kortare tid mellan tömningarna och större tömningsgrad.
Lite kalk och låg konduktivitet: Längre tid mellan tömningarna och mindre tömningsgrad.
9 Sätt hygrostaten på önskat värde.
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Steamatic

Drift och underhåll
FUNKTION

När hygrostaten signalerar befuktningsbehov, får elektroderna och magnetventilerna för inkommande vatten
spänning via kontaktorn. Vattenpåfyllningen pågår tills inställd amperestyrka uppfyllts eller att flottören bryter.
När vattennivån når elektroderna uppstår kontakt mellan dessa och vattnet bringas att koka, varvid ånga
produceras. Ångan strömmar då med lågt tryck genom ångslangen in i ångspridaren, där ångan fördelas och
absorberas av luften. Vattnet leder alltså strömmen mellan elektroderna, vilket betyder att utan vatten kan
strömgenomgång inte ske, varför s.k. torrkokning är omöjlig, se fig. 9.
Under aggregatets gång samlas i botten av ångcylindern kalk
och andra mineraler, som destillerats ur vattnet. Dessa
mineraler kan orsaka driftstörningar, varvid ångcylindern
måste tömmas med jämna mellanrum. Detta ombesörjs av
aggregatets tidskrets på elektronikkortet. I läge 5 på tryckknappen
”VAL” kan man avläsa tömningsgraden av cylindern. Ju större
siffervärde desto mer vatten töms ut. Vid 99% tömmer aggregatet
på tid. D.v.s. tömmer helt ur cylindern. På detta värde är befuktarna
inställda från fabrik, vilket vi rekommenderar. Särskilt vid svåra
vattenförhållanden. Vi värden lägre än 99 ”procent” stänger
avloppsventilen när strömvärdet sjunkit till ett förut bestämt värde.
I läge 4 på tryckknapp ”VAL” kan man avläsa antal minuter mellan
tömningarna.
Fig. 9

1 Avloppsventil
2 Magnetventil för förbrukningsvatten
3 Flottör
4 Elektroder
5 Ångspridarrör

5

3
4

2
1

Fig. 9

ÖVERFYLLNADSSKYDD
Aggregatet har flera inbyggda skydd för att förhindra överfyllnad vid fel.
1 Strömbegränsning, som träder i funktion och öppnar avloppsventilen när elektrodströmmen överstiger
aggregatets märkström med ca. 20%.
2 Elektromekaniskt överfyllnadsskydd (flottör), som i sitt nedersta läge bryter strömmen till magnetventilen för
vattenpåfyllning (stoppar även timern), och i sitt översta läge öppnar avloppsventilen.
3 Om vattnet mot förmodan ändå skulle fortsätta att stiga, så har magnetventilen en inbyggd strypning. Denna
strypning gör att spridarrörets kondensavloppsdelning, inom rimliga vattentryck, kan svälja hela den inmatade
vattenmängden. Combibefuktarna har ett kraftigt avlopp som kan svälja hela vattenmängden.

ELEKTRODER
Elektroderna är tillverkade av material, som tål längre tids vattenfrätning, men livslängden är dock begränsad
och helt beroende av resp. vattnets sammansättning (kalk, klorider m.m.) och strömbelastning. Om
elektroderna är förbrukade visar sig detta genom att aggregatet har svårigheter att uppnå den önskade
ångkapaciteten efter tömning. Får ni problem härvidlag, byt omgående nya elektroder. Utbyteselektroder
levereras lösa eller monterade på cylinderlock. Elektroder på lock är att föredra, eftersom det förenklar
hanteringen. Elektroderna inbördes avstånd måste anpassas efter vattnets konduktivitet. Ju högre konduktivitet
(ledningsförmåga) vattnet har, desto större elektrodavstånd.
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ÅNGREGULATOR
Med ångreglatorn regleras den maximala ångmängden som aggregatet skall producera. Eftersom
ångproduktionen är proportionell med elektrodströmmen, så har Klimatbyrån AB valt att reglera
elektrodströmmen. Fördelen med detta är bl.a. att man blir oberoende av vattentrycket. När ångreglatorn
(strömregulatorn) får ström påverkar den magnetventilen för inkommande förbrukningsvatten, vilken öppnas
och stängs i intervaller och vattennivån i ångcylindern regleras in efter ångreglatorns inställning. Hu högre
värde ångreglatorn ställs in på, desto högre vattennivå erhålls i ångcylindern varvid större vattenmängd
produceras (se princip-skiss fig. 9). Eftersom ledningsförmågan ökar p.g.a. avkokning sjunker vattennivån i
cylindern. Det är således högre vattennivå alldeles efter en tömning än alldeles innan en.
TIDSFUNKTIONER
På aggregatets elektronikkort finns en tidsfunktion, som styr hur ofta ångcylindern skall tömmas. Denna tid kan
varieras mellan 5 – 95 minuter. Justering görs i läge fyra (4) på tryckknapp ”VAL”, sida 1, bild 3, pkt. 2.
MANÖVERSTRÖMBRYTARE
Manöverströmbrytaren bryter spänningen för manöverkretsen och elektrodspänningen via en kontaktor. När
manöverströmbrytaren är tillslagen skall den gula lampan i brytaren lysa.
MANUELL TÖMNING AV ÅNGCYLINDERN
Aggregaten är försedda med tryckknapp för manuell tömning av ångcylindern. Detta för att underlätta arbete
vid service.
HYGROSTAT
Hygrostaten placeras vanligen i den lokal som skall befuktas eller i den kanal som betjänar lokalen (från- eller
tilluftskanal). När inställd fuktighet uppnåtts i lokalen bryter hygrostaten ångproduktionen.
Med drifthygrostaten i frånluftskanalen eller i rummet, kan det vara lämpligt med en max.-hygrostat i
tilluftskanalen. Särskilt om man har kyla installerad. Hygrostater i tilluften skall monteras 4-5 meter från
ångspridarröret.
MAGNETVENTILER
Varje aggregat är försett med en magnetventil för förbrukningsvattnet och en för tömning av ångcylindern
(avloppsventilen). En avloppsventil per ångcylinder.
AMPEREMÄTARE
All mätning sker via strömtransformatorer, som kopplats till elektroniken. Värdet kan utläsas på displayen. När
man gjort justeringar återgår regleringen automatiskt till läge 1. I detta läge kan man läsa av vilken
amperestyrka som befuktaren arbetar på. I lägen 2 kan man avläsa börvärdet. På befuktare med mer än en
ångcylinder finns en extra mättransformator till varje ”slavcylinder” som då ger möjlighet att även kontrollera
dess ångavgivning (SM-40 har två). För att fastställa ångproduktionen på SM-40 trycker man fram ”A” på
displayen. I detta läge mäter elektroniken slavcylindern. Värdet omvandlas till ångmängd enligt tabell sidan 8
(ungefärligt värde per cylinder).
På SM-40 tömmer cylindrarna växelvis. Cylinder ett på SM-40 är styrcylindrar. Den andra är så kallad
slavcylinder, men den ”övervakas” av flottörgivaren.
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VENTILATIONSENHET OCH KOMBIBEFUKTARE
När det inte finns någon ventilationsanläggning installerad kan man med fördel använda friblåsande fläktdel
SMF eller våra kombiaggregat.
Fläktdelen består av en tystgående tvärströmsfläkt med enfas motor och en ångfördelarlåda av rostfritt stål.
OBS! Aggregatet är avsett att installeras i lokaler med vanliga rumstemperaturer (20 °C). Om avvikelsen sker
nedåt kan utfällning av kondens ske.

TEKNISKA DATA
Modell
Kapacitet kg/h 3)
Driftspänning
Luftvolym m3/h
Effekt W

SMF-1
8,5
230-1
120
<100

SMF-2
20
230-1
240
<100

3) Vid rumstemperatur

MONTAGE
Fläktenheten monteras med hjälp av medlevererade konsoler. För att undvika kondensutfällning i taket skall
lådan monteras med överkant (ÖK) min. 500 mm. Det skall vara 4 meter fritt utrymme framför fläktdelen. Det
bör inte heller finnas någon arbetsplats inom detta område.
Ångslangen och kondensavloppsslangen monteras genom att de sticks in i öppningen på baksidan.
Slangklämmorna låses med skruvmejsel, som sticks in i hålen på undersidan. Slangarna förläggs enligt
anvisning sidan 2.

SERVICE – UNDERHÅLL
Med jämna mellanrum måste ångcylindern och elektroderna rengöras från de kalker och avlagringar, som trots
tömning ned tiden avsätter sig i aggregatet. Men även befuktarens funktioner bör man kontrollera samtidigt.
Hur ofta rengöringen skall ske, beror dels på vattnets egenskaper, dels på den effekt som aggregatet belastas
med. Efter en tids drift kommer man underfund med detta. Dock bör man efter de första tre månadernas drift
göra en kontroll av befuktaren. Där efter minst 1-2 gånger per år. Om ampereutslag börjar sjunka, beror detta i
allmänhet på att service bör utföras.

KOMBIAGGREGAT
Ur estetisk synvinkel och för att förenkla installationen, har Klimatbyrån utvecklat ett kombinationsaggregat,
som i princip består av en STEAMATIC och en fläktdel ihopmonterade.
Ångkapacitet: SM-Minor-Combi 2 kg/h, SM-Junior-Combi 8,5 kg/h.
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SM-Junior-Combi interiör
Fläktdel SMF-1 tillsammans med luftbefuktare SM-Junior (princip)
1. Fläktdel SMF-1 eller -2
2. Upphängningskonsol
3. Uttag för låsning av slangklämma
Bild 8

Ångfördelarlådan har på kombi och fläktdelar en ljuddämpande isolering. Om man så
önskar kan den demonteras i miljöer med hög ljudnivå. T.ex. tryckerier.
Se även avsnittet ”Service”.

1

RENGÖRING AV ÅNGCYLINDER OCH ELEKTRODER
1. Bryt strömmen till aggregatet
2

3

Bild 9

2. Lossa elkablarna från elektroderna med hjälp av en sexkantnyckel (3 mm).
3. Lossa ångslangen
4. Demontera ångcylinderns lock genom att lossa de åtta vingmuttrarna. (SM-Junior har
bara fyra, SM-Minor har tre), lyft ur locket med elektroderna. Om elektroderna skall
kontrolleras, är elektrodkablarna tillräckligt långa för att lyfta ur locket utan att lossa dem.
Även enklare rengöring kan utföras. För att komma åt cylindern på SM-Minor-Combi,
måste ventilatorpaketet skjutas upp något. Det görs genom att man lossar kondensatslangen på vänster sida och lossar skruvarna i slitsarna under fläkten. Se bild 10.
5. Gör rent elektroderna, cylinderlock och behållare. Elektroderna rengörs med kniv eller
stålborste. Eller att hela elektrodpaketet doppas ned i en burk med avkalkningsmedel.
6. Se till att avloppet på cylindern och dess sil är intakt. Kontrollera även avloppsventilen
genom att demontera magnetspolen och kontrollera gummimembranet så att det inte är
skadat. Då är det risk att det läcker och man uppnår inte rätt kapacitet. Det är lämpligt
att ha ett extra cylinderlock med elektroder att byta med när service utförs. Det gamla
locket med elektroder avkalkas och rengörs för att kunna användas vid nästa byte.
Fördelen med detta är att den tid aggregatet står stilla nedbringas till ett minimum.
BYTE AV ELEKTRODER
1.
2.
3.
4.

Demontera cylinderlocket enligt punkt 1-4 ovan.
Mät upp elektrodernas inbördes avstånd, anteckna detta. Mm ……..
Skruva loss elektroderna från cylinderlocket.
Montera nya elektroder med samma elektrodavstånd som de gamla.

RENGÖRING AV ÅNGSPRIDARRÖR & ÅNGLÅDAN PÅ SMF/COMBI
Någon gång under befuktningssäsongen skall spridarröret kontrolleras. Särskilt viktigt är att avloppet är fritt
från partiklar som kan ha följt med från ångcylindern.
Ånglådans utlopp för kondensat på fläktdelarna, skall också kontrolleras så att det är fritt från smuts och
isolering! Kondensatanslutningen är utformat som ett vattenlås, för att inte ånga skall tryckas ut den vägen.
Denna anslutning kan sättas igen av smuts eller av isolering som lossnar från ”ljuddämparen”. ”Ljuddämparen”
består av specialisolering som är monterade så att det bildas en springa där ångan passerar. På detta sättet
dämpas ev. ljud från ångan. ”Ljuddämparen” har ingen ”befuktarfunktion”, så att vid installation med
högtbakgrundsljud, t.ex. i tryckerier, kan denna demonteras. Man kan också testa genom att hälla vatten i
anslutningen för ångan (via ångslangen) utloppet för att se att kondensatutloppet fungerar tillfredställande.
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FELSÖKNING
Aggregatet ger ingen ångproduktion:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Arbetsströmbrytaren är inte tillslagen.
Manöversströmbrytaren är inte tillslagen.
Säkringarna till elektroderna har smält. Särskilt den fasen som används som ”styrfas”!
Manöversäkringen har smält.
Vattenventilen är inte helt öppen.
Elektroder och ångcylinder är i behov av rengöring.
Magnetventilen för inkommande vatten är trasig eller igensatt.
Hygrostaten har brutit.
Fläktvakten har brutit.
Låg konduktivitet i vattnet i kombination med för stort elektrodavstånd. Detta syns på att vattenståndet i
ångcylindern är högt och vattnet når ej koktemperatur inom rimlig tid. Minska elektrodavståndet.
Se även avsnittet ”Olika vattensorter”, sidan 6.
* Avloppsventilen kan läcka.
Aggregatet ger ej full effekt:
*
*
*
*
*
*
*
*

Någon av huvudsäkringarna har smält.
Del av kontaktorn kan ha bränt.
Ångregulatorn är för lågt inställd.
Elektroderna och ångcylindern måste rengöras eller bytas.
Ångslangen felaktigt dragen.
Magnetventilen är igensatt.
Vattnet har för låg konduktivitet. Se ”Olika vattensorter”, sidan 6.
Avloppsventilen läcker.

Gnistbildning i ångcylindern:
* Öka avståndet mellan elektroderna.
* Tryck fram läge fem (5) på tryckknapp ”Val” justera så att cylindern töms till större del eller tryck fram till
läge fyra (4) för kortare tid mellan tömningarna.
* Byt till elektroder med mindre elektrodstyrka.
* Kontrollera ev. avhärdningsfilter, så att detta inte ”skickar ut” salt! Viktigt!
Vatten- och kondesatutfällning i ventilationskanal:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ventilationsfläkten har stannat. Kontrollera fläktvaktens funktion, om sådan finns monterad.
Ångslangen är felaktigt dragen.
Hygrostaten bryter ej vid önskad luftfuktighet.
Hygrostaten är för högt inställd.
Aggregat inställt på för högt värde.
Avloppet i ångcylindern igensatt.
Aggregatet ger mer ånga än luften kan absorbera. Kan inträffa om endast rumshygrostat användes.
Montera en max.-hygrostat i ventilationskanalen 4-5 meter efter ångspridarröret.
Kanalen passerar kallt utrymme. Isolera kanalen i anslutning till spridarröret.
Ingående lufttemperatur så låg, att kondens utfälls i kanalen. Höj temperaturen eller montera max.hygrostat.
Kondensatavloppet från spridarröret igensatt.
Hygrostaten felvisande. Rengör hårpiskan med t.ex. schampo.
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LARMNING
När befuktaren larmar visas detta med en viss beteckning i displayen. De olika felmarkeringarna motsvarar då
en viss typ av fel. Detta kan då åtgärdas enligt lista nedan.
E01 Huvudgivare (hygrostaten) kallar på fukt, men får ej något gensvar.
*
*
*
*
*
*
*
*

Vatten saknas.
Magnetventilen tät.
Avbrott i magnetspolen för förbrukningsvattnet.
Kabelavbrott till magnetventilen.
Avloppsventilen läcker.
Max.-hygrostaten har brutit (fel eller rätt?).
Fläktvakten har brutit (fel eller rätt?).
Glasrörssäkringen (0,65 A) har smält.

E02 Stoppar befuktaren
*
*
*
*
*
*

Avloppsventilen blockerad av t.ex. kalk.
Avbrott i avloppsventilens magnetspole.
Gummimembranet har lossnat från magnetkärnan.
Kabelbrott i kabeln till avloppsventilen.
Glasrörssäkringen (0,65 A) har smält.
Undertryck i ventilationskanalen.

E03 Liten effekt
*
*
*
*
*

Isolerade elektroder. (kalk på elektroderna)
Fasavbrott i någon av faserna till elektroderna. (Säkring/kabel).
Kontaktorn delvis bränd.
Flottörfel eller avbrott i flottörkabel.
Mycket rent vatten, byt eller justera elektroderna.

E04 Flottörfel
* Magnetventilen för förbrukningsvatten stänger ej.
E05 Flottörfel
* Övre kontakten sluter innan den undre har brutit.
E08 Givarfel
* Avbrott i potentiometer (motståndet är mer än 150 ohm)
* För hög spänning från reglercentralen.

STEAMATIC ÅNGLUFTBEFUKTARE!
DÄR NI BEHÖVER JÄMN LUFTFUKTIGHET.
Tillverkare: Klimatbyrån AB, Travbanegatan 6, 213 77 Malmö
Telefon: 040-671 27 50, Fax: 040-671 27 60
Mail: cab@climatic.se
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