
 
 
 

                                  
   

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 
 
 

Alipaineistaja 
 
 
 

A300 
 
 

A600 



 
 

JOHDANTO 
 

Arvoisa asiakas, 
Kiitokset siitä, että valitsitte toimittajaksi Pullman-Ermatorin. 
 
Toivotamme onnea uuden alipaineistajanne A300 / A600 käytössä ja toivomme, että se vastaa 
odotuksianne. 
 
Olemme vuodesta 1967 lähtien valmistaneet tuotteita ammattimaista pölynkäsittelyä varten ja 
hankkineet alalla huomattavan kilpailukyvyn. Laajennamme ja uudistamme jatkuvasti 
tuotevalikoimaamme uusilla laatukoneilla. 
 
Ottakaa yhteys Imu-Teciin tai johonkin jälleenmyyjäämme saadaksenne lisätietoja tuotteistamme. 
Voitte myös pistäytyä kotisivullamme osoitteessa www.imu-tec.fi. 
.  
 
 
 
 

Tärkeää! 
 

Tässä ohjekirjassa käsitellään ainoastaan Pullman-Ermator -alipaineistajia A300 / A600. 
 
Alipaineistajaa Pullman-Ermator A300 / A600 saa käyttää ainoastaan kuivan, ei 
räjähdysalttiin materiaalin käsittelyyn. 

 
Jos alipaineistajaa käytetään muihin tarkoituksiin tai käsitellään jollakin muulla tavalla kuin 
mitä tässä ohjekirjassa on kuvattu, Pullman-Ermator AB ei ota käytöstä mitään vastuuta. 
 
Ottakaa huomioon etenkin turvamääräyksiä koskeva osio. 
 
Lukekaa ohjekirja ennen Pullman-Ermator alipaineistajan A300 / A600 käyttöön ottamista. 
 
Kaikki varaosat, joita käytetään Pullman-Ermator alipaineistajaan A300 / A600, on 
hyväksytettävä Imu-Tec Oy:llä. 



 
 

Pakkauksen sisältö 
 

Tarkasta huolellisesti, että alipaineistaja on vahingoittumaton ja ettei letkuissa esiinny mitään 
näkyviä vauriomerkkejä. 
 
 

Turvamääräykset 
 

Käsittely 
 
Varoitus 

  Sähköjohto, jossa on puristumisvaurioita tai kuivumismurtumia, voi olla vaarallinen 
käytössä ja se on vaihdettava heti uuteen. Henkilötapaturmavaara. 

 
Varoitus 
    Älä liitä konetta maadoittamattomaan pistorasiaan. Henkilötapaturmavaara.  
 
Varoitus 
    Varmista, että sijoituspaikka on vakaa siten, ettei alipaineistaja horjahtele. Henkilö- ja 
      omaisuusvahingon vaara. 
 
Varoitus 
    Epäkeskolukon käsittelyn yhteydessä puristumisvahingon vaara. 
 
Varoitus 
    Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa esiintyy räjähtäviä kaasuja. Suuri räjähdysvaara. 
 
Varoitus 
   Sammuta kone aina virrankatkaisijasta ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Päällä 
     oleva virrankatkaisin saattaa aiheuttaa iskun pistokkeen ja pistorasian pintojen välissä. 
 
Huolto 
 
Varoitus 
    Vedä pistoke irti pistorasiasta huoltotyön ajaksi. Henkilötapaturmavaara. 
 
Varoitus 
     Karkeasuodattimen vaihdon yhteydessä ja absoluuttisuodattimen vaihdon yhteydessä voi 

levitä terveydelle vaarallista pölyä. Käyttäjällä on tämän vuoksi oltava suojalasit, suoja-               
hansikkaat, hengitysnaamari, jonka suojausluokka on FFP2. Henkilötapaturmavaara. 

 
Varoitus 
    Älä aiheuta reiän syntymistä mihinkään suodattimeen. Pölynleviämisvaara. 
 
 
 



 
 
Käsittely 
 
Yhdistä liitosjohto sille tarkoitettuun pistorasiaan ja yhdistä mahdollinen pois johtava letku. 
Käynnistä alipaineistaja käynnistinpainikkeella. Kone toimii koko- ja puolinopeudella. 
 
Alipaineistaja erottaa ainekset kahdessa vaiheessa: 
 

  Ensimmäinen vaihe toimii suodattimen läpi. Se on vaihdettava päivittäin uuteen. Tämä 
suodatin erottelee suuret hiukkaset ja suojaa seuraavaa suodatusvaihetta nopeaa 
tukkeutumista vastaan. 

 
  Toinen vaihe toimii absoluuttisuodattimen läpi. Tämä suodatin puhdistaa ilman ja sen 

suodatusluokka on H13. Suodatin käsittää suodatinpaketin ja peltikehyksen. 
 
Karkeasuodattimen käyttöominaisuudet 
Karkeasuodattimen voima on tehokas ja se on helppo vaihtaa uuteen, sillä on pieni painehäviö ja 
erittäin hyvä erottelukyky. Karkeasuodatin hoitaa suuret hiukkaset ja on samalla suoja 
absoluuttisuodattimen toiminnalle. 
 
 
Absoluuttisuodattimen käyttöominaisuudet 
Absoluuttisuodatin on mitoitettu hienolle, kuivalle pölylle ja sen edellä tulee käyttää 
karkeasuodatinta. Absoluuttisuodattimen laatumerkintä on HEPA H13. 
 
HUOM. 

  Absoluuttisuodatinta ei saa puhdistaa, vaan se on vaihdettava loppuun käytettynä uuteen. 
 
HUOM. 

  Absoluuttisuodattimen käyttökestävyys alenee ja voi tuhoutua vesikosketuksessa 
kokonaan. 

 
Suodattimen ilmaisin 
A600:n varustukseen kuuluu suodattimen ilmaisin ja varoitusvalo. Ilmaisin mittaa paine-eron 
absoluuttisuodattimen yli. Jos paineen pudotus on liian suuri, lamppuun syttyy valo ilmoittamaan, 
että alipaineistajan täyden tehon aikaansaamiseksi on aika vaihtaa suodatin uuteen. 
 
Puhallin 
Alipaineistajan varustukseen kuuluu 1-vaiheinen puhallin. 
 
Pölynleviämisvaara – henkilökohtainen suojavarustus 
Sekä karkeasuodattimen että absoluuttisuodattimen vaihdon yhteydessä voi terveydelle vaarallista 
pölyä päästä leviämään ympäristöön. Käyttäjän on käytettävä suojalaseja, suojahansikkaita ja 
suojaluokan FFP2 hengitysnaamaria. 



 
Tarvikkeet 
Seuraavat tarvikkeet ovat kulutustarvikkeita ja niitä on vaihdettava säännöllisin väliajoin koneen 
parhaan toiminnan varmistamiseksi: 
Kohteen nro Nimike    Lukumäärä/kone  Konetyyppi 
200600376  Karkeasuodatin (25/pakkaus)  1 kpl     A300/A600 
8337024  Absoluuttisuodatin A300  1 kpl     A300 
8337025  Absoluuttisuodatin A600  1 kpl     A600 
 
Ota varaosien tilausta varten yhteys Imu-Tec:iin 
 
Takuu 
Kaikkia Pullman-Ermator -alipaineistajia ja niiden tarvikkeita koskee 12 kuukauden tehdastakuu, 
joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.  
Koneen rakenteeseen ei saa puuttua ilman valmistajan suostumusta. Takuu ei kata virheitä, jotka 
ovat syntyneet normaalista kulumisesta, varomattomuudesta, väärästä käytöstä, 
asiaankuulumattomien käsittelystä tai siitä, että ilmanpuhdistin on kytketty väärään jännitteeseen. 
Valitustapauksessa alipaineistaja tai sen sovittu osa on palautettava meille tai asiamiehellemme 
takuututkimusta varten sekä mahdollista takuukorjausta tai vaihtoa varten. Rahdit maksaa asiakas. 
 
Vianetsintä 
Alipaineistaja on rakennettu ja sovitettu toimimaan vaativassa ympäristössä ja tehtävässä, mutta 
käyttäjän on kuitenkin otettava huomioon, että laitteessa on tarkkuustyönä valmistettuja osia, joita 
on suojattava kovia iskuja ja töytäisyjä vastaan. Suodattimet, tiivisteet, kiinnitykset ja liitokset on 
sovitettu huolella ja valikoitu käyttäjän työympäristöä tyydyttäviksi. Siksi on tietenkin erittäin 
tärkeää, että käyttäjä ja huoltohenkilöstö käsittelee laitetta hyvällä näkemyksellä ja tiedolla, jotta 
kone toimisi virheettömästi siinä tarkoituksessa, jota varten se on tehty. 
 
Ongelma      Syy     Toimenpide 
Puhallin ei toimi     Virta kytkemättä   Kytke virta 
       Johto murtunut   Vaihda johto uuteen 
       Katkaisin viallinen  Vaihda katkaisin uuteen 
 
Puhallin pysähtyy heti käynnistyksen Viallinen varoke   Vaihda oikea varoke 
jälkeen 
 
Puhallin toimii, muttei ime   Suodatin tukkeutunut  Vaihda suodatin uuteen ja 
            tarkista täyttymisilmaisin 
 
Puhallin toimii, mutta imee huonosti Suodatin tukkeutunut  Puhdista /vaihda suodatin 
       Vialliset tiivisteet   Vaihda kyseinen tiiviste 
 
Kone puhaltaa pölyä ulos   Suodatin irronnut tai viallinen Tarkista tai vaihda  
 
Koneen ääni on epänormaali        Tilaa huolto 
 

Säilytä tämä ohjekirja 
 
 
 



TEKNISET TIEDOT 
 

Alipaineistaja     A300     A600 
 
 NIMELLISJÄNNITE                    230 VAC, 1-vaihe                 230 VAC, 1-vaihe 
 
 
 Moottori                                                  70 W                                      270 W 
  
 
 SUURIN ILMAMÄÄRÄ                    160 m3/h                                 550 m3/h 
  
 
 KARKEASUODIN                                                                         
 Suodatinluokka                                                                             
 Pinta-ala                                                0,15m2                                     0,15m2                                          
 
 ABSOLUUTTISUODATIN 
 Suodatinluokka                                         H13                                       H13 
 Pinta-ala                                                   0,85 m2                                 0,85 m2 
 
ÄÄNITASO                                           70 dB(A)                               70 dB(A)  
 
 
 MITAT    K x L x P                        400 x 340 x 320 mm            400 x 370 x 430mm 
 
 
 PAINO                                                       8 kg                                      13 kg 
 
 
 
 



 

ILMOITUS 
 

EU-yhdenmukaisuusilmoitus 
EU Declaration of Conformity 
 
Valmistaja 
Manufacturer 
Pullman-Ermator AB 
Industrivägen 10 
S-777 91 Smedjebacken 
Ruotsi/Sweden 
 
Tuotteen nimi/ 
Product Designation 
Alipaineistaja, tyyppi Pullman-Ermator A300 / A600. 
Air Cleaner, type Pullman-Ermator A300 / A600. 
 
EU-ohje 
EU Guidelines 
Kysymyksessä oleva tuote on sopusoinnussa seuraavien EU-ohjeiden kanssa: 
The product in question conforms to the following EU Guidelines: 
Konedirektiivi………………………………...  89/392/ETY 
Machinery Directive…………………………. 89/392/EEC 
EMC-direktiivi………………………………. 89/336/ETY, lisäys: 93/68/ETY 
EMC Directive……………………………….  89/336/EEC, annex: 93/68/EEC 
LVD-direktiivi……………………………….  73/23/ETY, lisäys: 93/68/ETY 
LVD Directive……………………………….  73/23/ECC, annex: 93/68/ECC 
 
Yhdenmukaisuus näiden ohjeiden kanssa dokumentoidaan seuraavien standardien vaatimusten 
täyttämisellä: 
Conformity with these guidelines is documented through compliance with the following standards: 
 
Yhdenmukaistetut Eurooppa-standardit 
Harmonized European Standards   EN291-2, EN292-2,  
        Lisäys/annex: EN60335-2-2 ed 3 
 
Kansalliset standardit 
National Standards     EMCO-TUB(61), NO 202/92 
 
Pullman-Ermator AB 
 
Torbjörn Bengtsson 
Toimitusjohtaja 
 


