
 

 

LIFAairlog™ paine-erologgeri 

Käyttöohje  

 
Näiden ohjeiden tulee aina olla laitetta käyttävän henkilöstön saatavilla. Seuraavat ohjeet tulee lukea 
ennen laitteen käyttöönottoa.  
 
 
 
TÄRKEÄÄ! Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttöä!  
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YLEISET MÄÄRÄYKSET  

 

Tässä ohjeessa käsitellyt laitteet on valmistettu Suomessa voimassa olevien lakien, asetusten 
ja vastaavien säännösten mukaisesti. Näkemykset ja määräykset laitteiden turvallisesta käytöstä 
muuttuvat ajan kuluessa. Mikäli laitteiden käyttäjä huomaa toimittamissamme laitteissa 
epäkohtia tai mahdollisuuksia työskentelyn turvallisuuden parantamiseen, pyydämme 
ilmoittamaan asiasta meille.  

1. Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan niihin tehtäviin, joita varten ne on suunniteltu 
ja jotka laitteiden käyttöohjeissa on mainittu. Laitteiden muunlainen käyttö ilman valmistajan 
lupaa on kielletty. Jos laitetta käytetään muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen, ei 
valmistaja ole vastuussa mahdollisista seurauksista.  

2. Laitetta saa käyttää vain sen käyttöön perehdytetty henkilö luettuaan sitä ennen myös 
valmistajan toimittamat käyttö- ja/tai muut ohjeet.  

3. Laitteen käytöstä vastaavien henkilöiden tulee tutustua laitteen rakenteeseen ja toimintaan 
sekä seikkoihin, jotka varmistavat turvallisen käytön.  

4. Mitään turvalaitetta ei saa poistaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi laitteen käytön ajaksi.  

5. Mikäli laite joudutaan asentamaan siten, että alkuperäisten turvalaitteiden toiminta estyy tai 
jää puutteelliseksi, on tästä ilmoitettava heti käytöstä vastaaville henkilöille.  
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TEKNISET TIEDOT  

 

 

Käyttövoima:  

 

 

Verkkovirta/akut 

Virtalähde:  110 - 240 VAC~ 50/60Hz 

Virrankulutus:  4 W 

Käyttöjännite: 

Mittausalue: 

Erottelukyky: 

Tarkkuus:  

 

Käyttöaika akuilla:  

9 – 15 VDC 

-25 Pa…+25 Pa 

0,1 Pa 

Tyypillisesti ± 0,4%, max. ±0,75% 
maksimilukemasta 

n. 16h (Täyteen ladattuna) 

Mitat:  

- Korkeus  

 

65 mm  

- Leveys  80 mm  

- Pituus  240 mm  

Paino:  0,3 kg  

Materiaali:  

Käyttölämpötila: 

 

Varastointi: 

 

Suojausluokka:  

Polykarbonaatti 

0…70⁰C (suositeltava) 

- 20…+ 80⁰C (max. toiminta-alue) 

- 40…+ 80⁰C 

Kosteus 97 %RH (ei kondensoituva)  

IP44 Suojaus keskikokoisia kappaleita 
vastaan, halkaisija yli 1 mm. Suojaus 
roiskuvalta vedeltä 
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LIFAairlog™ PAINE-EROLOGGERI 

 

Onnittelut uuden LIFAairlogTM-paine-erologgerin valinnasta. Loggeri on suunniteltu ja valmistettu 
noudattaen kansainvälisiä laatu- ja ympäristöstandardeja ISO 9001:2008 sekä ISO 14001:2004.  

LIFAairlog™ on tarkoitettu pienten paine-erojen mittaukseen ja mittaustietojen keruuseen 
yhdessä LIFA-pilvipalvelun kanssa. Laite täyttää uuden asbestityölain 684/2015 ja 
valtioneuvoston asetuksen Vna 798/2015 13§ osastointimenetelmää koskevat lisävaatimukset:  

 Mittaa paine-eroa 0,1 Pa resoluutiolla 

 Valittava paine-hälytys -5/-10 Pa 

 Taltioi paine-eron minuutin välein ja lähettää mittausdatan kerran tunnissa pilvipalveluun 
sisäänrakennetun GSM-modemin välityksellä 

 Kestävä polykarbonaattikuori 

 Toimii verkkovirralla, sisäänrakennettu akkuvarmistus 24 h virran katkeamisesta 

 Paineanturin letku 5 m 

 Kantosalkku 

 

RAKENNE JA HALLINTALAITTEET 

 

  

2-rivinen LCD näyttö: 

Paine-ero Pa  

Mittaus käynnissä / pois 

Liitin 
paineenmittausletkulle 

Liitin virtalähteelle 

Ripustuslenkki 

Liitin ulkoiselle 
hälytysmajakalle 
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LAITETURVALLISUUS 

 

Seuraavat turvallisuustekijät tulee huomioida tarkasti, jotta vältytään vaaratekijöiltä, jotka voivat 
kohdistua laitetta käyttäviin henkilöihin, ympäristöön sekä LIFAairlog paine-erologgeriin. 
Seuraamalla näitä ohjeita varmistetaan turvallinen ja keskeytymätön laitteen käyttö. 

 Laitetta ei tule sijoittaa tai käyttää paikoissa, joissa on räjähdysvaara tai muita palo- ja 
räjähdysherkkiä aineita tai materiaaleja.   

 Laitetta ei saa kastella ja se tulee suojata kosteudelta, tärinältä sekä tuulelta. 

 Vieraita esineitä ei saa asettaa eikä sovittaa laitteeseen.  

 Laitetta ei saa peittää käytön aikana.  

 Laitteen kotelon avaaminen on kielletty. 

HUOMIO! Mittari tulee pitää asbestitöissä osastoinnin ulkopuolella, puhtaassa tilassa. 

 

KÄYTTÖOHJEET 

1. Kuljetus  

Tarkista ennen asennusta ja käyttöönottoa kaikki osat, etteivät ne ole saaneet kuljetusvaurioita.   

2. Käyttöönotto 

I. Kiinnitä paineenmittausletku loggeriin ja vie letku mitattavaan tilaan. Tarkista, että letku 
ei ole vekillä eivätkä letkun seinämät ole painuneet yhteen. 

II. Kytke virtalähde ensin paine-erologgeriin ja vasta sen jälkeen verkkopistokkeeseen. Laite 
käynnistyy välittömästi ja näytölle ilmestyy mitattu paine-ero loggerin ja mitattavan tilan 
välillä. 

III. Kellonajan asetus 

Mikäli laitteet akut ovat tyhjentyneet on mahdollista, että kellonaika on asetettava 
uudelleen. Tämä tapahtuu komennolla (huomaa välit, yhtäsuuri merkin jälkeen ei 
välilyöntiä): 0000 TIME =pp.kk.vv vp tt:mm* , missä 
pp = päivä (01..31) 
kk = kuukausi (01..12) 
vv = vuosi 17 
vp = viikonpäivä (1=Ma, 7=Su) 
tt = tunnit (00..23) 
mm = minuutit (00..60) 

Eli esim. 1.2.2017 tiistai klo 8.30 on: 0000 TIME =01.02.17 2 08:30 

 
Laite palauttaa kuittauksena viestin #TIME=pp.kk.vv vp tt:mm 

Jos laite palauttaa ???TIME.... joko sanomassa tai parametreissä on virhe. 

 



   6 
 

3. Tiedonkeruun aloittaminen 

Mittauskohde tunnistetaan alustamalla loggerille kohdenumero, työnumero ja työntekijän 
tunnistenumero lähettämällä tekstiviesti: 

$ALUSTA=X=Y=Z* 

missä X=käyttäjän valitsema kohdenumero, Y=osaston numero ja Z on käyttäjän 
valitsema vastuuhenkilö-ID. Valitse X,Y ja Z aina numeroarvona. Älä käytä kirjaimia. 

Esim: 

$ALUSTA=1353=12=89* 

Laite vastaa viestillä: 

”Tyo 1353/12 alustettu yksikkoon 1234. Vastuuhenkilon ID 89” 

Kullakin laitteella on yksilöllinen tunnistenumero esim. 1234. 

 

Ohjelmistoversiosta 2.75 alkaen alustus on mahdollista myös työnimellä numeron lisäksi.  
Y.m. alustuksen jälkeen lähetä viesti: 

 
Osoitteen alustus:  
 
Osoitteen alustus ei ole pakollinen, mutta se avulla voidaan eri kohteita erotella helposti, 
mikäli ei käytetä työnumeroita.  

 

Lähetä laitteen numeroon SMS viesti (ilman ääkkösiä): 
 
0000 TX0=tahan osoite* 
 

Laite vastaa viestillä 
 
#TX=tahan osoite 
 
Osoite näkyy laitteen näytöllä heti kun alustuskomento on annettu 
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4. Loggauksen aloitus  

Lähetä laitteen numeroon tekstiviesti  

$START* 

Jos laitteella ei ole työnumeroa laite vastaa viestillä  

"Alusta tyonumero ja vastuuhenkilon ID" 

Jos laite on alustettu, vastaus on muotoa 

"Tyo: 1353 loggaus kaynnissa. Mittaus: -11.4 Pa, halytysraja 5, ID: 89.  

Ei halytyksia" 

Laite kerää mittaustiedot minuutin välein ja lähettää ne kerran tunnissa palvelimelle 

5. Loggauksen päättäminen 

Lähetä laitteen numeroon tekstiviesti: 

 $STOP* 

Laite kuittaa lopetuksen vastausviestillä  

"Tyo: 1353 paattynyt. Mittaus: -11.4 Pa, halytysraja 5, ID: 89.” 

6. Hälytysrajan valinta 

Laitteeseen on ennalta ohjelmoitu -5Pa ja -10Pa hälytysrajat. Laite hälyttää, kun asetettu 
hälytysraja alitetaan yhtäjaksoisesti kolmen minuutin ajan. Tällä vältetään turhat hälytykset 
kun esim. viedään tavaraa sulkujen läpi ja alipaine putoaa hetkellisesti alle hälytysrajan. 

$H5* tai $H10*  

HUOMIO! Mikäli alipaine laskee alle 0,5 Pa, laite hälyttää välittömästi.  

7. Laitteen tilan kysely 

Lähetä laitteen numeroon tekstiviesti: 

$RAPORTTI* 

jolloin laite vastaa tekstiviestillä: 

"Tyo: 1353 loggaus kaynnissa. Mittaus: -11.4 Pa, halytysraja 5, ID: 89.  
Ei halytyksia" 

numeroon, josta kysely tehtiin. 
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LIFAEasyReport -AUTOMAATTINEN RAPORTOINTIPALVELU 

 

ALUSTA MITTAUSKOHDE  
Lähetä SMS-viesti $ALUSTA=6666=55=89*     
Laite vastaa: 
”Tyo 6666/55 alustettu yksikkoon 7036. Vastuuhenkilon ID 89”  
Osoitteen alustus: 
0000 TX0=Testitie 36*  
Laite vastaa viestillä: 
#TX=Testitie 36  
Osoite näkyy loggerin näytöllä välittömästi kun alustuskomento on annettu. 
 
LOGGAUKSEN ALOITUS  
Lähetä SMS-viesti $START*  
Laite vastaa viestillä: 
"Tyo: 6666/55, Testitie 36 loggaus kaynnissa. Mittaus: -18.4 Pa, halytysraja -5, ID: 89. Ei 
halytyksia"  
 
LOGGAUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Lähetä SMS-viesti $STOP*  
Laite kuittaa lopetuksen vastausviestillä: 
"Tyo: 6666/55, Testitie 36 paattynyt. Mittaus: -14.8 Pa, halytysraja -5, ID: 89.”  
 

Tämän jälkeen EasyReport -palvelu generoi automaattisesti seuraavan laisen raportin, jonka voi 
liittää asbestipurku-urakan loppuselvitykseen ja lähettää sen ennalta ilmoittamaasi 
sähköpostiosoitteeseen:  

  

  

Antero asbesti Oy Tomppa Oy 
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ANDROID PUHELIMEN APP 

 

Jos käytössäsi on Android-käyttöjärjestelmällä toimiva älypuhelin voi ladata ”Google Play”-
kaupasta maksuttoman Lifaair appin hakusanalla lifaair 
 
Tällöin tekstiviestien lähetys on erittäin helppoa appin tekstikenttiä käyttäen ja nappia 
painaen. 
 

 
 

 
Huomaa, että yläpalkin ”kolmesta pisteestä” saat hälytysrajan asetettua.  
Oletuksena on 5 Pa 
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HÄLYTYS 

Laitteessa oleva hälytysvalo vilkkuu, kunnes paine-ero on ylittänyt asetusarvon -5/-10 Pa. LED-
valo sammuu vasta, kun paine-ero alittaa asetusarvon.  

Tehdasasetuksena oleva -0,5 Pa ylittävä painehälytys käynnistyy välittömästi raja-arvon 
ylittyessä (nopea vilkkuminen).  

Mikäli virtajohto on irti tai laitteeseen ei tule virtaa, hälytysvalo vilkkuu hitaasti (1 krt/5 s) 

Hälytys lähtee heti automaattisesti myös palvelimelle, josta hälytys voidaan ohjata sähköpostiin 
ja/tai GSM puhelimeen. Hälytys ilmoittaa myös patterien käytöstä, jos virtalähde katkeaa yön 
aikana. 

Hälytystila näkyy logiikan näytöllä. Lisäksi logiikan hälytys-LED vilkkuu hälytyksen aktivoiduttua 
seuraavasti: 

Sähkönsyöttöhälytys: 

   5 sek.   

 

Alipainehälytys: 

                1 sek. 

 

Ylipainehälytys: 

 0.5 sek   

 

Hälyt kentän selitykset:  

0 = laite lepotilassa  
4 = laite loggaa, ei aktiivisia hälytyksiä  
5 = laite loggaa ja Paine-erohälytys  
        (Paine yli -5 Pa)  
6 = laite loggaa ja Paine-erohälytys  
        (Paine yli 0 Pa)  
8 = Ei kytkettynä verkkovirtaan -hälytys 
 
12 = laite loggaa ja Ei kytkettynä     
         verkkovirtaan -hälytys  
 
13 = laite loggaa, Paine yli -5 Pa ja Ei   
          kytkettynä verkkovirtaan -hälytys  
16 = Akkuhälytys (Paristojännite alle 6V)  
20 = laite loggaa ja Akkuhälytys  

          (Paristojännite alle 6V)  
29 = laite loggaa ja Akkuhälytys ja Ei  
          kytkettynä verkkovirtaan -hälytys
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TIEDONKERUU 

 

Laite kerää käynnissä ollessaan paine-eron mittaustietoa minuutin välein sisäiseen muistiinsa ja 
lähettää kertyneen data tunnin välein palvelimelle. 

Jos laite ei saa yhteyttä GPRS-verkkoon/palvelimeen, laite kerää sisäiseen muistiinsa dataa ja 
lähettää sen palvelimelle, kun yhteys on saatu. Laitteessa on 24 tunnin datapuskuri. 

Yhteyden palauduttua laite tyhjentää automaattisesti kertyneen datan palvelimelle. Hälytys 
lähetetään ennalta ohjelmoituihin puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin.  

Lisätiedot palvelimen käytöstä ja raportoinnista löytyvät LIFA-palvelimen käyttöohjeesta. 

NÄKYMIÄ  

 

Laitteen näyttö näyttää mittaustuloksen (Pa), päivämäärän, kellonajan, laitteen ID:n sekä sen 
onko mittaus päällä vain ei. Tiedot liikkuvat ruudussa vuoron perään. 

 

Laitteen ollessa pois käytöstä: 

 

 

 

 

Kun laitteeseen kytketään sähköt:  

 

 

 

 

Laite mittaamassa: 

 

 

      

   

 

 

              -8.1 Pa 

       Mittaus päällä 

-8.1 Pa 

Hälyraja -5 Pa 

-8.1 Pa 

Tyo : 2234/2 

-8.1 Pa 

Mittaus pois 

UNIT ID: 7019 

Mittaus pois 

-8.1 Pa 

3.1.2016 13:45 

-8.1 Pa 

UNIT ID: 7019 
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    3 sek...                     3 sek... 

 

 

    3 sek... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-8.1 Pa 

Alipainehälytys 

-8.1 Pa 

Ylipainehälytys 

-8.1 Pa 

Paristo: 7.65V 

              -8.1 Pa 

       3.1.2016 13:45 

-8.1 Pa 

UNIT ID: 7019 
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HUOLTO 

 

Laite ei vaadi normaalisti huoltoa. Laite tulee käytön jälkeen puhdistaa kostealla rievulla ja paine-
eroletku asianmukaisesti asbestityönä.  

Suosittelemme paineanturin kalibrointia kerran vuodessa LIFA-huollossa. 

HUOMIO! Mahdolliset korjaukset suorittaa valmistaja. Emme ota vastuuta huolloista, jotka on 
suorittanut kolmas osapuoli. 

VARAOSAT   

 

Käytä ainoastaan alkuperäisiä LIFA-tarvikkeita ja varaosia. Tilattaessa mainitse aina laitteen 
malli, tyyppi sekä sarjanumero. Tiedot löytyvät CE-kyltistä, joka sijaitsee laitteen takapuolella. 

HUOMIO! Ennen huolto- ja hoitotöitä laite on aina irrotettava verkkovirrasta!  

TAKUU 

 

Takuu on yksi (1) vuosi ostopäivästä lukien ja se on voimassa yleisten toimitusehtojen 
mukaisesti, mikäli käyttö- ja huolto-ohjeita on tarkoin noudatettu. Takuu raukeaa, mikäli muita 
kuin Lifan lisävarusteita on käytetty.   

Takuuaikana ilmenneet mahdolliset viat korjataan veloituksetta seuraavin edellytyksin:   

 Vika johtuu virheellisistä materiaaleista / komponenteista.  

 Vika ilmentyy normaalikäytössä. Väärinkäytön tai puutteellisen huollon johdosta johtuvat 
viat eivät kuulu takuun piiriin. 

 Kaikki koneeseen liittyvät huollot sekä korjaukset suorittaa valmistaja tai tämän 
valtuuttama edustaja. Valmistaja ei ota vastuuta huolloista, jotka on suorittanut kolmas 
osapuoli.  

 Reklamaatiokaavake on toimitettu täytettynä valokuvien kanssa valmistajalle.    

 
Huollettava tai kalibroitava laite tulee toimittaa Oy Lifa Air Ltd:n valtuutetulle kumppanille 
osoitteeseen:   
  

  FF automation Oy /Eero Marttila 
  Meijeritie 
  37600 Valkeakoski 

   
Laitteen mukaan on liitettävä yksityiskohtainen vikakuvaus ja Ilmoitus myös Oy Lifa Air Ltd:n 
sähköpostiin: myynti@lifa.net 
HUOM! Älä koskaan pakkaa paine-eromittausletkua mukaan salkkuun.  

Älä laita letkua laitteen mukaan lähettäessäsi laitetta huoltoon tai kalibrointiin.  
  
Oy Lifa Air Ltd varaa oikeuden muutoksiin.   
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
 
 
Valmistajan nimi:   Oy Lifa Air Ltd  
Osoite:  Vellamonkatu 30 B       

00550 Helsinki  
Puh.           09 39 4858  

Kotisivu:  www.lifa.net 

 
 
Malli: LIFAairlog™ 

 
 
KIERRÄTYS   
Laite voidaan toimittaa kierrätettäväksi elektroniikkaromuna asianmukaiseen kierrätys-
pisteeseen tai valtuutetulle LIFA-jälleenmyyjälle tai yllämainittuun osoitteeseen 
 
 
Vakuutamme, että yllä mainittu laite täyttää seuraavat määräykset:  
 
 
EU pienjännitedirektiivi LVD 2006/95/EY  
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC 2004/108/EY  
EU direktiivi vaarallisten aineiden käytöstä sähkölaitteissa RoHS 2011/65/EU 
 
 
Nämä tuotteet ovat CE -merkinnän vaatimusten mukaisia.  
 
 
Oy Lifa Air Ltd 8.9.2016 
 
 
 
Johan Brandt  
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


