S145EL
S145EPL
S145EM
S145EPM
Unità mobili di servizio
Mobile service stations
Stations auxiliares mobiles
Mobile Energie-Wagen
Estaciones de servizio mòviles
Verrijdbare servicestationsМобильные пылесосы
Mobilné vysávače

Návod na používanie a údržbu

DEKLARÁCIA CONFORMITY
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že prístroj „vysávač pre priemyselné použitie“
vyhovuje

základným

požiadavkám

pre

2006/42/CE Machines
2006/95/CE Low tension
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility

bezpečnosť

podľa

nasledovných

Smerníc:

Skôr ako začnete produkt používať,
si pozorne prečítajte nasledujúce
pokyny.

-

Dôležité bezpečnostné upozornenia
Výstraha! Toto zariadenie obsahuje
prach, ktorého vdychovanie je
nebezpečné. Proces vyprázdňovania
a údržby, včítane vybratia zásobníka
s prachom, musia byť vykonávané iba
k tomuto účelu oprávnenou osobou, ktorá
pri tejto práci používa vhodné pracovné
ochranné
prostriedky.
Zariadenie
nepoužívajte ak nemá kompletný filtračný
systém.

MANIPULÁCIA S BALENÍM
Zariadenie sa dodáva v kartónovej škatuli
s celkovými
rozmermi
50x57x72,5cm
a celkovou hmotnosťou 17,5kg.

-

-

-

Kontrola obsahu balenia
Balenie obsahuje:
- zariadenie vybavené elektrickou šnúrou;
- 1 vysávaciu hadicu (19) pre elektrické
nástroje s gumovým pripojením;
- 1 papierové vrecko na prach (30)
- 1 otočný násadec + 2 predné kolieska
+ 2 gumové nadstavce na hadicu
Pri likvidácii odpadu z baliaceho
materiálu
postupujte
podľa
platných
predpisov,
včítane
skladovania obalového materiálu
pre jeho následnú recykláciu.
VÝSTRAHA
Bezpečnostné pokyny a predchádzanie
nehodám

-

Riziko explózie alebo ohňa
-

-

-

-

Toto zariadenie môže obsluhovať iba
odborne vyškolený a určený personál;
zariadenie nie je určené na používanie
deťmi
alebo
mentálne-zmyslovo
narušenými ľuďmi.
Pred použitím, užívateľ musí dostať
informácie, pokyny a zaškolenie ako
správne používať zariadenie, včítane
správneho postupu pre vybratie
a likvidáciu povysávaného materiálu;

Ak sa vzduch z vysávača vracia späť
do priestoru v ktorom sa vysáva, je
potrebné
zabezpečiť
primeranú
výmenu vzduchu; V prípade potreby si
pozrite platné predpisy;
Teplota pracovného priestoru musí byť
v rozsahu 10 až 35C pri relatívnej
vlhkosti medzi 50% až 90%.
Povrch na ktorom je zariadenie
uložené,
môže
mať
maximálne
klesanie 10 stupňov.
Vždy, ak zariadenie nie je v prevádzke,
pred vykonaním údržby alebo čistenia,
pred výberom prachových vreciek
alebo filtrov, je potrebné aby ste ho
odpojili zo siete.
Pre odpojenie zo siete naťahajte
elektrickú šnúru zariadenia;
Elektrickú šnúru držte mimo sálavého
tepla, oleja a ostrých hrán;
V prípade výpadku elektrického prúdu
dajte hlavný vypínač do polohy OFF
(vypnuté) aby ste predišli náhodnému
spusteniu zariadenia pri obnovení
dodávky prúdu;
Zariadenie nevystavujte ani pôsobeniu
dažďa ani nízkych teplôt;
Zariadenie nezdvíhajte ani neprenášajte
uchytené za rukoväť zdvíhacím
zariadením.

-

-

Nevysávajte horľavý alebo výbušný
prach (napr. magnézium, hliník a pod);
Nevysávajte
prach
z pieskovania
povrchov ošetrených nátermi, ktoré
nemajú dokončený katalický cyklus;
Nevysávajte iskry ani rozžeravené
hobliny;
Ihneď odpojte vysávač zo siete ak na
výstupe vzduchu uniká prach;
Nevysávajte horľavé alebo výbušné
tekutiny (napr. benzín, riedidlá a pod.);
Nevysávajte agresívne tekutiny alebo
substancie (napr. kyseliny, základy,
rozpúšťadla a pod.);
Ak pri vysávaní kvapalín spozorujete
prítomnosť peny alebo unikajúcu
kvapalinu ihneď odpojte vysávač zo
siete;

ŠPECIÁLNE POUŽITIE
-

-

-

Zariadenie je vhodné pre použitie
v náročných podmienkach a priemyselných operáciách v súlade s normami
EN60335-1 a EN60335-2-69/A2.
Zariadenie je vhodné na vysávanie
kvapalín;
Zariadenie je vhodné na komerčné
použitie: napr. pre hotely, školy,
nemocnice,
podniky,
obchody
a kancelárske priestory;
Čelná elektrická zásuvka je určená iba
na špeciálne použitie tak ako je to
opísané v tomto užívateľskom manuáli.

S145EL – S145PL
Zariadenie vhodné na separáciu prachu
s explozívnym koeficientom  1mg/m3.
(Trieda L – ľahké nebezpečenstvo).

S145EM – S145EPM
Zariadenie vhodné na separáciu prachu
s explozívnym koeficientom  1mg/m3
a dreveného prachu.
(Trieda M – stredné nebezpečenstvo).

Dodržiavajte všetky platné
predpisy pre vysávané materiály
a znečisťujúce látky.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Prevádzkové napätie
a frekvencia

230 Vac – 50/60Hz
JP 100 Vac – 50/60 Hz
1 200 W
Menovitý príkon
JP 1050 W (@min.500
W)
EU 2400 W
UK 1800 W
Výkon na zásuvke
CH-DK 1100 W
(MAX)
AUS 1200 W
JP 380W
(@min.930W)
EU 3600 W
UK 3000 W
Celkový výkon (MAX)
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W

Prietok vzduchu
EN 60335-2-69
Podtlak
Hmotnosť
Rozmery
Stupeň krytia
Hlučnosť EN 60704-3
Povrch filtrov
Objem prachového
vrecka
Objem nádoby
vysávača
Hlavný spínač
VZDUCHOVÁ ČASŤ
NASÁVACÍ VÝKON
MAX. PRIETOK
STLAČ. VZDUCHU
KONEKTOR
HADICE

3

165 m /h
215 hPa
13kg
47 x 45 x 63,5 cm
IP x 4
73 dB (A)
2
2 x 0,50 m
Max 5 kg
45 l
MAN – 0 - AUT
S145EPL – S145EPM
6 bar
1450 l/min
3/8“ G samica

KOMPONENTY ZARIADENIA
1 – Vysávacia hlava
2 – Odkladací priestor na náradie
3 – Rúčka
4 – Identifikačný štítok
5 – Prívod stlačeného vzduchu
6 - Pripojenie vzduchu filter
7 – Elektrická šnúra
8 – Prívod chladeného vzduchu
9 – Vývod chladeného vzduchu
10 – Vývod prevádzkového vzduchu
11 – Uzáver vysávacej hlavy
12 – Ovládanie rýchlosti Man – 0 – Aut
13 – Indikátor zapnutia motora
14 – Indikátor úrovne kvapaliny
15 – Indikátor servisnej prehliadky
16 – Zásuvka pre elektrický nástroj
17 – Rýchlospojka pre pneum. nástroj
18 – Rýchlospojka pre pneum. nástroj
19 – Hadica pre elektrický nástroj
20 – Hadica pre vzduch. nástroj (voliteľná)
21 – Rám filtra
22 – Uzáver rámu filtra
23 – Filtre (papierový / polyesterový)
24 – Senzor úrovne kvapaliny
25 – Prachová nádoba
26 – Odkladací priestor príslušenstva
27 – Antistatické zapojenie
28 – Otvor na hadicu
29 – Univerzálny výkyvný adaptér na hadice
30 – Prachové vrecko (papier / plast)
31 – Smerové otáčacie kolieska s blokovaním
32 – Nastavenie hadice nasávania (S 145EM S 145EPM)
33 – Gumová krytka (S 145EM - S 145EPM)

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Napájanie
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete prepnite hlavný vypínač (12) do
polohy „0“;
- Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu
zhodnú s údajmi na typovom štítku
vysávača;
- Zapojiť do elektrickej zásuvky vybavenej
uzemnením a primeraným stupňom krytia.

Zariadenie môžete používať v manuálnom
alebo automatickom režime; pre výber
požadovaného režimu otočte prepínač
(12) doprava (automatický režim) alebo
doľava (manuálny režim) (obr. 23). Pri
štarte sacieho motora sa rozsvieti zelený
indikátor (13).

Zdroj stlačeného vzduchu
- Nesmie presiahnuť tlak 6 bar;
- Vyžaduje sa vysušený a filtrovaný vzduch;
- Zapojte zariadenie na zdroj stlačeného
vzduchu pomocou vhodnej tlakovej hadice
o vnútornom priemere minimálne 10mm.
Montáž výkyvného adaptéra (29)
Zasuňte adaptér do otvoru na hadicu (28).
Zapojenie elektrických nástrojov
- Pred zapojením nástroja do zásuvky na
prednom paneli vysávača najskôr skontrolujte, či je pripájaný nástroj vypnutý;
- Vložte zástrčku prístroja do zásuvky na
prednom paneli (16) (obr. 3);
- Pomocou hadice (19) (obr. 5) pripojte
nástroj na výkyvný adaptér;
- Nezapájajte nástroje, ktorých výkon
presahuje hodnotu uvedenú na prednom
paneli.
Pripojenie pneumatických nástrojov
- Pred zapojením nástroja do rýchlospojky
na prednom paneli najskôr skontrolujte,
či je pripájaný nástroj vypnutý;
- Pripojte nástroj k vysávaču pomocou
rýchlospojok (17) (obr. 4) a (18) (obr. 6);
- Pripojte koaxiálnu hadicu na rýchlospojku
(17).
Overte, či nástroj pracuje spôsobom ako
sa uvádza v jeho užívateľskom manuáli.
Kontrola pred spustením
- Skontrolujte, či je prachové vrecko (30)
správne uchytené v prachovej nádobe
(25) a či sú filtre (23) správne uchytené
na nasávacej hlave;
- Skontrolujte, či je vysávacia hadica
správne uchytená a či neprekáža pri
pohybe vysávača;
- Skontrolujte tesnosť systému stlačeného
vzduchu.

Používanie zariadenia v automatickom
režime (A)
Používanie
v automatickom
režime
znamená, že nasávanie sa začne ihneď po
zapnutí elektrického alebo pneumatického
nástroja.
Nasávanie sa automaticky vypne osem
sekúnd po vypnutí príslušného nástroja.
Používanie zariadenia v manuálnom
režime (M)
Používanie
v manuálnom
režime
znamená, že nasávanie beží priebežne.
Zdroj na zásuvke predného panelu je
počas manuálneho režimu permanentne
aktívny.
Nastavenie úrovne vysávania
Nastavenie úrovne vysávania vykonajte
otáčaním ovládača (12) smerom na „min“
pokiaľ nie je nastavený požadovaný výkon
a úroveň vysávania.
Automatické čistenie filtrov
Zariadenie
je
vybavené
časovým
systémom čistenia filtrov, čo zabezpečuje
vždy rovnaký výkon nasávania.
Zariadenie umožňuje vykonať komplexný
cyklus čistenia nasledovne (obr. 19):
- Vypnite zariadenie;
- Zakryte koniec vysávacej hadice;
- Naštartujte zariadenie a podržte koniec
hadice zakrytý po dobu 15 sekúnd.
Nastavenie vysávacej hadice
(S145EM – S145EPM)
Pre bezpečnosť operátorov sa zariadenie
pre prachovú triedu M dodáva s indikátorom,
ktorý pracuje v prípade ak rýchlosť
prúdenia vzduchu v hadici poklesne pod
úroveň 20m/sec.
Skontrolujte priemer hadice a nastavte
jeho správnu hodnotu ovládačom (32) na
prednom paneli.

Používajte iba originálne hadice
RUPES.
Spustenie akustického alarmu
(S145EM – S145EPM)
V prípade spustenia akustického alarmu
lokalizujte jeho príčinu (C) a odstráňte ju
(R) pomocou nasledujúcich doporučených
postupov:
C: výkon nastavený príliš nízko;
R: Zvýšte výkon vysávania
C: Priemer hadice je iný ako je hodnota
nastavená na prednom paneli;
R: Pomocou ovládača (32) nastavte správny
priemer vysávacej hadice;
C: Upchatá alebo zalomená hadica;
R: Skontrolujte a prípadne vyrovnajte hadicu;
C: Plné prachové vrecko;
R: Pozrite si časť prachové vrecko časť
„VÝMENA“;
C: Upchaté filtre;
R: Pozrite si časť filtračné vložky časť
„VÝMENA“;
Po používaní zariadenia v prostredí
obsahujúcom nebezpečný prach,
je potrebné aby sa celé príslušenstvo
považovalo za kontaminované; pred
presunom zariadenia z kontaminovaného
prostredia alebo pred jeho servisovaním je
potrebné aby ste z neho odstránili všetok
prach pomocou vysávača alebo handry,
utesnite prachovú nádobu pomocou
gumového
uzáveru
(33)
a hadice
a príslušenstvo uložte do uzavretých vriec.
Mokré vysávanie
Pred
vysávaním
kvapalín
vyberte
z vysávača prachové vrecko (papier/plast)
a nahraďte papierové filtračné vložky
polyesterovými. Filtre by mali byť po
vysávaní vlhké.
Pri vlhkých filtroch nevysávať suchý prach!
Indikátor úrovne kvapaliny
Motor vysávača sa vypne a indikátor
úrovne kvapaliny (14) sa zapne, ak senzor
kvapaliny detekuje plnú nádobu (25). Pre
vynulovanie je potrebné nádobu (25)
vyprázdniť.

ÚDRŽBA
Zariadenie si vyžaduje raz ročne
vykonať technickú kontrolu dielov

a filtračného systému v autorizovanom
servisnom centre. Spoločnosť RUPES
SpA nenesie žiadnu zodpovednosť za
priame alebo nepriame škody vzniknuté
z dôvodu nedodržania pokynov uvádzaných
v tomto užívateľskom manuáli.
Indikátor servisnej prehliadky (15)
Indikátor servisnej prehliadky sa zapína
pre signalizáciu plánovaného servisu, čím
sa
zariadenie
udržiava
v dobrom
prevádzkovom stave.
Ak sa rozsvieti výstražné svetlo, kontaktujte
autorizovaný servis aby vykonal kontrolu
a prípadnú opravu zariadenia a resetoval
výstražné svetlo.
Nezabudnite, že čím dlhšie používate
vysávač s rozsvieteným výstražným svetlom,
tým väčší servisný zásah si potom
zariadenie vyžiada.
Úkony bežnej kontroly
Pri
užívateľskom
servisovaní
zariadenia je potrebné rozoberať,
čistiť a servisovať jednotlivé časti
zariadenia pokiaľ je to primerane možné,
bez vzniku rizika pre servisný personál
a ostatných pracovníkov. Pred rozobratím
nezabudnite na vhodné opatrenia pre
prípad kontaminácie, na lokálne filtrovanie
priestoru v ktorom sa rozoberá zariadenie
(podľa miestnych predpisov), na čistenie
priestoru
údržby
a na
používanie
osobných ochranných prostriedkov.
- skontrolujte stav vysávacej hadice
- očistite senzor úrovne kvapaliny (24)
- skontrolujte napájací kábel, stav zástrčky
a zásuvky; v prípade potreby kontaktujte
autorizovaný
servis
a požiadajte
o výmenu;
- skontrolujte prachové vrecko: neprekračujte doporučovanú hmotnosť a objem!
V prípade jeho natrhnutia alebo perforácie
nezabudnite skontrolovať filtračnú vložku,
prípadne požiadajte o jeho výmenu
v autorizovanom servise;
- skontrolujte stav filtračných vložiek (23).
V prípade jej natrhnutia alebo perforácie
nezabudnite
požiadať
autorizovaný
servis o ich výmenu.
Bez založenej kompletnej sady
filtrov zariadenie nepoužívajte!

Výmena prachového vrecka
Pri výmene prachového vrecka
dbajte aby ste nerozvirovali prach!
- používajte primeranú protiprachovú
masku;
- zložte nasávaciu hlavu (1) (obr. 7 – 8).
Papierové vrecko (kód 042.1108/5)
- S 145EM – S 145EPM; utesnite
prachovú nádobu príslušným uzáverom
(33);
- vyberte plné vrecko a otvor vrecka
uzavrite pomocou uzáveru (obr. 12 a 13);
- vložte nové vrecko a otvor zasuňte ako je
to znázornené (obr. 14).
Plastové vrecko:
- vyberte plné plastové vrecko (obr. 9)
- vložte nové vrecko; skontrolujte či je
otvor správne nasadený na vstup (obr.
10);
- založte kraj vrecka ako je to znázornené
(obr. 11); skontrolujte, či sú kompenzačné
otvory vo vnútri nádoby.
Používajte iba originálne vrecká RUPES.
Náhradné vrecká musíte skladovať na
suchom mieste!
Pri
manipulácii
s plnými
vreckami
dodržiavajte platné predpisy!
Výmena filtra
Pri výmene filtra neprášte do okolia!
- Používajte primeranú filtračnú masku;
- S 145Em – S 145EPM: utesnite
prachovú nádobu príslušným uzáverom
(33);
- tlakom uvoľnite bočné zámky (11) a
zložte vysávaciu hlavu (obr. 7 – 8);
- otočte hlavu naopak (obr. 15);
- vyberte rám filtra (21) otočením uzáverov
filtra (22) (obr. 16);
- vyberte filtračné vložky (obr. 7) a dajte
ich do pripraveného odpadového vrecka;
- založte nové filtračné vložky (kód
036.1103) do rámu filtra (obr. 18ň
a znovu založte na vysávaciu hlavu.
Používajte iba originálne náhradné diely
RUPES.

Pre informácie o kódoch náhradných
dielov alebo o autorizovaných servisoch
navštívte www.rupes.com.
RUPES Spa nenesie žiadnu zodpovednosť
za priame alebo nepriame škody
vyplývajúce z nedodržiavania podmienok
uvedených v tomto užívateľskom manuáli.
Pre orientáciu používajte meranie času.

TYPOVÝ ŠTÍTOK ZARIADENIA
UMIESTNENIE A VÝZNAM INFORMÁCII
1. Typ nástroja
2. Nominálne pracovné napätie Volty (V)
3. Pracovný kmitočet hertz (Hz)
4. Stupeň krytia
5. Príkon Watt (W)
6. Výkon na zásuvke (MAX) Vatt (W)
7. Výkon max Watt (W)
8. Výrobné číslo
9.
Pred použitím tohto zariadenia si
pozorne prečítajte a zapamätajte všetky
pokyny a manuál si odložte pre jeho
prípadné použitie.
10.
Na konci svojho životného cyklu
nesmie byť tento výrobok, podliehajúci
Európskej Smernici 2002/96/CE (RAEE) +
2003/108/CE a ich implementáciám do
národných legislatív, voľne odložený do
prostredia ani odhodený do bežného
komunálneho odpadu, ale musí byť spracovaný v odbornom centre pre recykláciu
takýchto
zariadení
(pre
informácie
kontaktujte orgány miestnej správy, ktoré
Vám poskytnú zoznam pracovísk, kde
môže byť zariadenie príslušným spôsobom
zlikvidované). Likvidácia zariadenia predpísaným spôsobom prispieva k ochrane
zdravia a životného prostredia. Akákoľvek
likvidácia výrobku iným, než stanoveným
spôsobom je predmetom právneho
postihu.

PROBLÉMY A ICH ODSTRAŇOVANIE
PRÍČINA

RIEŠENIE

Nie je zapojený do elektrickej
siete

Skontrolujte či je zariadenie
zapojene do elektrickej siete

Elektrická šnúra, vypínač
alebo chyba motora

Kontaktujte autorizovaný
servis

Chyba elektronického
modulu alebo mikrospínača

Kontaktujte autorizovaný
servis

Plné prachové vrecko

Skontrolovať prachové
vrecko

Niektorá hadica alebo
príslušenstvo sú upchaté

Skontrolujte ohybnú hadicu
a použité príslušenstvo

Upchaté filtre

Skontrolujte filtračné vložky

Uniká prach z vysávača

Roztrhnutá alebo deravá
filtračná vložka

Kontaktujte autorizovaný
servis

Zariadenie neštartuje

Chyba 3-cestného prepínača

Kontaktujte autorizovaný
servis

Nedostatočný výkon
pneumatického nástroja

Nedostatočná dodávka
stlačeného vzduchu

Skontrolujte vzduchové cesty

Svieti červený indikátor

Prekročená doba na bežnú
údržbu

Kontaktujte autorizovaný
servis

Svieti žltý indikátor

Prekročená maximálna
úroveň kvapaliny

Vyprázdnite nádobu

POPIS

Motor neštartuje

Vysávanie neštartuje
automaticky

Nedostatočný podtlak
(nasávanie) pri vysávaní

Utensile
Tool
Outil
Werkzeug
Herramienta
Gereedschap
Инструмент
Prístroj
Rivenditore
Reseller
Revendeur
Handler
Revendedor
Verkoper
Продавец
Predajca

Nome
Name
Nom
Name
Apellido
Naam
Название
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SOLO LA COMPLETA COMPILAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO ALL’EVENTUALE GARANZIA.
AFTER THE COMPLETE FILL-IN OF THIS CERTIFICATE YOU ARE ENTITLED TO OBTAIN GUARANTEE.
APRÈS LA COMPLETE COMPILATION DE CET CERTIFICAT ON PEUT OBTENIR À LA GARANTIE.
EINE EVENTUELLE GARANTIELEISTUNG IST NUR MÖGLICH, WENN DIESE GARANTIEKARTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IST.
DESPUÉS LA COMPLETA COMPILACIÓN DET ESTE CERTIFICADO SE PUEDE OBTENER LA GARANTIE.
ALLEEN ALS DEZE GARANTIEKAART VOLLEDIG INGEVULD IS HEEFT U RECHT OP GARANTIE.
ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА ДАЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
NÁROK NA ZÁRUKU VÁM VZNIKNE IBA PO ÚPLNOM VYPLNENÍ TOHTO FORMULÁRA

