
 
OHJEKIRJA 

 
 
 

 
 

 
 

Ekocoil Rakla 50kW, 100kW, 200kW 
Rakennuslämmittimet 

  



 
 
Ekocoil valmistaa siirrettäviä rakennuslämmittimiä esimerkiksi erilaisiin rakennuskohteisiin 
sekä työmaavälineiden vuokrausyrityksille. Tuotteita voidaan käyttää lämmityksen lisäksi 
myös kuivatukseen tai pelkkään tuuletukseen. 
 
Lämmittimiä on saatavina tehoalueella 20 - 250kW. Ne ovat kiertovesikäyttöisiä, mutta  
soveltuvat tarvittaessa myös höyrykäyttöön. 
 
Tekniset tiedot löytyvät valmistajan verkkosivuilta tuote-esitteestä. 
www.ekocoil.fi 
https://www.ekocoil.fi/_files/ugd/827d10_ec8668e9bb1c4c099cd2231ebee82b0a.pdf 
 
Tässä ohjeessa on käyty läpi laitteen asennuksessa, käytössä ja huollossa huomioon 
otettavia turvallisuus- ja muita seikkoja. 
  



Asennus 
 

 
Tarkista ennen asennusta seuraavat: 

• Vikavirtakytkin on paikallaan 
• Suodatin on ehjä ja puhdas 
• Sähkökaapeli on ehjä 

 
 

• Yhdistä laite vikavirtakytkimellä varustettuun sähkökeskukseen. 
• Jos käytetään jatkokaapeleita, on niiden oltava ainoastaan ulkokäyttöön 

hyväksyttyjä ja merkittyjä kaapeleita. 
• Varmista, että laite on asianmukaisella, tukevalla alustalla ja huolehdi riittävästä 

etäisyydestä seiniin ja muihin laitteisiin. 
• Tehokkain lämmitys / kuivatus saadaan, kun laite sijoitetaan keskelle tilaa. 
• Konetta ei saa käyttää vesisuihkun, -altaan tai vastaavan läheisyydessä. 
• Kone on tarkoitettu ainoastaan tilojen tilapäiseen kuivatukseen ja lämmitykseen.  
• Sähkökäyttöisiä koneita käytettäessä on aina noudatettava turvallisuusmääräyksiä 

tulipalojen, sähköiskujen, palovammojen ja henkilövahinkojen vaaran 
vähentämiseksi. 

• Palovaarallisia nesteitä ei saa säilyttää tai käyttää laitteen läheisyydessä. 
 

  
 
Käyttö 
 

• Varmista että laite on käytön aikana tukevasti alustalla. 
• Älä koskaan peitä laitetta käytön aikana. 
• Jos laitteessa on pyörät, on ne oltava lukittuna käytön aikana. 
• Huolehdi, että koneen käyttöalue on puhdas. Lika ja pöly voivat aiheuttaa 

tapaturmia. 
• Älä nykäise sähkökaapelia irti pistorasiasta. Kaapeli ei saa olla alttiina korkeille 

lämpötiloille tai teräville esineille. 
• Jos laite pitää epätavallista ääntä tai tärisee, sammuta se välittömästi ja poista vian 

aiheuttaja. Älä koskaan käytä viallista laitetta. 
• Varmista, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet tähän ohjekirjaan ja 

osaavat käyttää laitetta turvallisesti. 
• Noudata yleisiä sähköturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia henkilö- ja 

omaisuusvahinkoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. 
• Kun kone ei ole käytössä, sitä on säilytettävä sisätiloissa, kuivassa ja suojassa 

pakkaselta. 
 

Huom! Laitteen osien lämpötila saattaa nousta erittäin kuumaksi ja niihin 
koskeminen aiheuttaa palovammoja. 



 
Huolto 
 

• Katkaise laitteesta aina virta huollon ajaksi ja varmista, ettei laitteessa ole jännitettä.  
• Tarkista sähköliitännät sekä muttereiden ja ruuvien kireys. 
• Laitteen säännöllinen puhtaana pito ja huolto parantaa sen käyttövarmuutta ja 

pidentää toimintaikää. 
• Laitteen pinnat pyyhitään kostealla liinalla ja saippualiuoksella. 
• Koneen sisäosa puhdistetaan paineilmalla ja kostella liinalla. 
• Vaihda suodatin säännöllisesti. Käytä hengityssuojainta sekä suojakäsineitä, kun 

vaihdat laitteeseen ilmansuodatinta. Hävitä käytetty suodatin asianmukaisesti. 
 

Huom! Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä saa suorittaa vaan pätevöitynyt 
henkilö tai laitteen valmistaja. Vain pätevöitynyt ammattilainen saa suorittaa 
sähköosien korjauksen.   
 

 
 

 
 
 


