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ESTOKELAPARISTON HUOLTO-OHJE 

 

Paristo tulee asentaa mukana seuraavan asennusohjeen mukaan. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää siihen, että ympäristöolosuhteet kuten ympäristön lämpötila ja kosteus ovat 

tuotteen spesifikaation edellyttämissä rajoissa.  

 

Käyttöönotto tehdään laitteen mukana seuraavan käyttöönotto-ohjeen mukaan. 

Käyttöönottotarkastuksen voi tehdä myös laitteen valmistaja, jolloin tarkastuksesta saa 

kirjallisen raportin ja takuun laitteen moitteettomasta toiminnasta. On myös suositeltavaa 

suorittaa yliaaltomittaus tilanteessa, jolloin paristo on normaalissa kuormitustilanteessa. Tämä 

ei aina ole mahdollista pariston asennusvaiheen jälkeisessä käyttöönottotilanteessa, vaan on 

suoritettava 2-3 kk myöhemmin. Tällöin saadaan samalla tarkistettua pariston toiminta 

normaalissa kuormitustilanteessa. 

 

Vuosihuollossa ja määräaikaistarkastuksissa on syytä tarkistaa: 

• johdinliitokset  

• sulakkeet  

• kondensaattoreiden kunto pihtiamppeerimittarilla (kytkettynä) tai kapasitanssimittarilla 

(jännitteettömänä) vertaamalla nimellisarvoihin.  

• säätimen toiminta ja jos mahdollista kontaktoreiden toiminta käyttäen säätimen 

manuaalista asetusta  

• puhaltimen tarkistus ja suodattimien puhdistus tai vaihto  

• vapaan ilmankierron esteettömyys  

• termostaatin toiminta ja säätöarvo. 

 

 Mahdollisen vikatilanteen sattuessa on otettava yhteyttä laitteen valmistajaan.  
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Pariston vikaantuessa korjaustoimenpiteessä on huomioitava Säätimen BLR-CX nuoliversion 

resetointi. Kun olet saanut korjaustoimenpiteen jälkeen paristoon jännitteen, niin:  

• mene alanuolella kohtaan ”SET UP”  

• paina oikeaa nuolta "ENTER" pitkään (3 sec), näyttöön tulee 100 

• paina alanuolta kunnes tulet parametrin OUT kohdalle. Käytössä olevien portaiden 

asetuksen tulee olla ”AUTO”. Portaiden, jotka eivät ole käytössä, asetuksen tulee olla 

”OFF”. Muuta tarvittaessa asetuksia. 

• jatka painamalla alanuolta, näyttöön tulee ”PIN” 

• ohjelmoi ylä/alanuolella pin-koodiksi 242 ja paina enter  

• paina alanuolta, näyttöön tulee 200  

• jatka alanuolella kaksi painallusta (300 ja 400)  

• kun näytössä näkyy 400 paina enteriä, näyttöön tulee 401 

• jatka alanuolella kohtaan 403 ja paina enteriä 

• näyttöön tulee 1 (tarkoittaa ensimmäistä porrasta)  

• viallisen portaan/portaiden näytössä on ”FLTHY”  

• uudelleen käyttöön otettaessa ne on vaihdettava ”AUTO” asentoon 

• poistu sen jälkeen vasemman puoleisella nuolella ”ESC” 

• mene kohtaan ”AUTO” 

• jos haluat tarkistaa portaiden toiminnot uudelleen, niin  

• mene alanuolella kohtaan ”AUTO MANUAL”  

• paina enterillä pitkä painallus (3 sec)  

• tulee näyttöön 1 eli ensimmäinen porras 

• painamalla enteriä menee porras 1 päälle  

• painamalla enteriä uudelleen menee porras 1 pois päältä 

• painamalla alanuolta tulee 2 ja niin edelleen  

• näin voit käsikäytöllä mennä kaikki portaat läpi  

• valikossa 100 olevat tiedot voi vaihtaa ilman pin-koodia  

• jätä aina toimenpiteiden jälkeen säätimen asetus ”AUTO” tilaan 


