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Informacija apie saugą ir pavojų - prieš įdėdami, perskaitykite 

eksploatuoti! 

 

3.1 

Saugos informacija, į kurią reikia atsižvelgti prieš pradedant eksploatuoti: 

Prieš pradėdamas eksploatuoti įrangą, savininkas / operatorius privalo įsitikinti, kad vartotojai 

yra išsamiai informuoti apie saugų pramoninio dulkių siurblio naudojimą. Savininkas / Operatorius privalo užtikrinti, kad darbuotojai 

naudotųsi pramoniniu dulkių siurbliu pagal valdymo instrukcijos. Įrangą turėtų naudoti tik buvę žmonės 

instruktuoti jo naudojimą ir paskirti jį naudoti. Mašina negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotą fizinį, 

jutimo ar psichinės galimybės arba patirties ir žinių stoka. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su įranga. 

Darbinė įtampa turi atitikti įrangos įtampą. Įranga įtampa nurodyta duomenų plokštelėje. Visi savininko / operatoriaus tiekiami 

kištukiniai lizdai turi būti pakankamai saugūs, žiūrėti techninius duomenis. Prieš įjungdami, įjunkite vairo ritinėlių kamščių 

mechanizmus. Tai apsaugo nuo atsitiktinio įrangos judėjimo, kai ji įjungiama. Maitinimo kabelis visada turi būti visiškai atsuktas nuo 

laido ritės įranga. Įrangai neturi būti leidžiama stovėti vandenyje ar po juo. Atsargiai! Įranga 

yra tinkamas naudoti tik sausomis sąlygomis, jo negalima naudoti ar laikyti lauke ar šlapioje vietoje sąlygos. 

Jei yra keli prietaiso įjungimo / išjungimo ciklai per trumpą laiką, dėl didelė variklio ir variklio apsaugos jungiklio perkrova 

gali atsirasti. Taigi įjungimo dažnis turėtų būti ribojamas iki 5x per valandą. 

Prieš pradėdami eksploatuoti, patikrinkite: 

Vakuumo ribotuvo funkcija. Įjunkite mašiną, užfiksuokite siurbimo jungtį uždėkite ir patikrinkite vakuumo matuoklį, kad 

įsitikintumėte, jog neigiamas slėgis neviršija 270 mbar. 

 

3.2 

Saugos informacija, į kurią reikia atsižvelgti eksploatuojant 

Jei įjungtas prietaisas siurbimo jungtyje nesugeba išsiurbti, priežastis gali būti ta, kad sukimosi kryptis yra neteisinga. Nedelsdami 

išjunkite prietaisą, kad būtų išvengta bet kokių kritinių situacijų, atsirandančių dėl sumažėjusios siurbimo galios, 

aukšta paviršiaus temperatūra arba dėl pūtimo. Turėkite elektriką patikrinti variklis sukasi teisinga kryptimi. Jei reikia, svirties 

sukimosi kryptis variklis turi būti pakeistas. Jei įrenginio kištukas yra laidus pagal taisykles, Norėdami pakeisti dvifazio variklio 

kryptį, reikia pasitelkti kvalifikuotą elektriką kištukinio lizdo. Tuo pačiu metu patikrinkite PE įžeminimo laidininką (geltona / žalia 

įžeminimas).  

Operatorius privalo įsitikinti, kad tinklo jungties kabelis nėra pažeistas 

apvažiavimas, sutraiškymas, suplėšymas ir tt Turi būti patikrintas maitinimo tinklo kabelis reguliariai už žalą. Visi pažeisti laidai turi 

būti nedelsiant pakeisti. Kada keičiant maitinimo tinklo kabelį ar kitus elektrinius komponentus, naudokite tik originalius 

atsarginės dalys, gautos iš Wieland Lufttechnik - žiūrėkite atsarginių dalių sąrašą. Tik „Wieland Lufttechnik“ techninės priežiūros 

specialistas ar kitas kvalifikuotas ekspertas gali pakeisti apgadintą elektros kabeliai. 

Dėl stipraus vakuumo siurbimo žarna ir siurbimo antgalis neturėtų būti laikomi arti jautrių kūno dalių, tokių kaip burna, nosis ar 

ausis, ir nėra nukreiptos gyvūnai. Siurbimo žarnas reikia pritvirtinti ir išimti tik tada, kai yra įranga išjungtas. 

Perkeldami įrangą ant nuožulnių paviršių, visada atsižvelkite į įranga (apie 315 kg tuščia). Gali būti, kad vienas asmuo įjungtas 

jų pačių negali laikyti įranga. Nenuimkite apsauginių ir apsauginių dangčių. M dulkių klasės įranga gali būti naudojama tik siurbimui 

dulkės, pavojingos sveikatai Įdėtas PE maišas. 

Dėmesio: Įrangos viduje gali būti kenksmingų sveikatai dulkių. Jei surinkimo rezervuaro ištuštinimo instrukcijos arba valymo ir 

keitimo instrukcijos nesilaikant filtro, gali išsiskirti pavojingos dulkės, žr. 4.3, 4.4 ir 6.1 skyrius. Tai darbus gali atlikti tik kvalifikuoti 

specialistai, dėvintys tinkamas apsaugines priemones. Įranga neturi būti naudojama be visos filtrų sistemos. Vartotojas privalo 

laikykitės galiojančių dulkių, kurios turi būti išsiurbtos, saugos taisyklių. 

Siurbiamos medžiagos ir aplinkos oro temperatūra neturi viršyti 40 ° C. 

Avariniu atveju: Išjunkite variklio apsaugos jungiklį ir ištraukite kištuką iš tinklo maitinimo lizdas. 

Gaisro atveju: Išjunkite variklio apsaugos jungiklį, jei įmanoma, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Informuokite prižiūrėtoją arba 

priešgaisrinę tarnybą, atsižvelgiant į veiklos gairės. 

 

3.3 

Saugos informacija, į kurią reikia atsižvelgti atliekant techninės priežiūros darbus 

Privalomi pramoninio dulkių siurblio priežiūros, priežiūros ir remonto darbai tai gali atlikti tik specialistas, kaip paaiškinta techninės 

priežiūros instrukcijose. Pramoninį vakuumą turi patikrinti techninės saugos specialistas asmuo bent kartą per metus. Skirtas dirbti 

ypač atšiauriomis sąlygomis arba pažeisti įtarus pramoninį dulkių siurblį, saugos patikrinimo taip pat gali būti reikalaujama 

trumpesni intervalai. Rekomenduojame mašiną tikrinti kas 6 mėnesius. apžiūra visų pirma turėtų apimti: apsauginius įtaisus, 

separatoriaus pažeidimus, nuotėkius ir filtrų sistemos, elektros įrangos, bendrosios funkcijos. 

Saugos savininkas yra atsakingas už saugos patikrinimų vykdymą. Tai yra reglamentuojami atitinkamais nacionaliniais 

įstatymais. Mes rekomenduojame kreiptis į techninės priežiūros specialistą iš Wieland Lufttechnik atlikti saugos patikrinimą. Tai 

garantuoja, kad pramoninis vakuumas bus 



tikrinami pagal techninius reglamentus nurodytas gamintojo. Po patikrinimo yra įvykdytas, pramoninis vakuumas gaus bandomąjį 

ženklelį kad dokumentuojama techninės saugos funkcija. 

Atlikdami techninės priežiūros ir priežiūros darbus, ištraukite maitinimo laido kištuką; jei tu ne tai padarykite, susižeidimą gali 

sukelti elektros smūgis arba sukant ar judant mašinos dalis - ypač nuėmus skydus. Atliekant priežiūros darbus, reikia imtis tinkamų 

atsargumo priemonių kelti pavojų aptarnaujančiam personalui ir kitiems asmenims. Tai apima įrangą prieš ją išmontuodami ir 

valydami aptarnavimo vietą. Įranga turi būti aptarnaujami ir remontuojami tik tam tikslui skirtoje vietoje, kurioje yra: 

galima filtruota priverstinės vėdinimo sistema. Savininkas / valdytojas privalo užtikrinti, kad aptarnaujantis personalas yra 

kvalifikuotas ir turi tinkamą asmens apsaugą (kvėpavimo kaukę ir apsauginiai rūbai). Atlikdami priežiūros ar remonto darbus, 

užteršti komponentai negali to padaryti būti tinkamai išvalyti, turi būti sunaikinti. Šie komponentai turi būti pašalinti nepralaidūs 

maišai pagal galiojančias aplinkos ir saugos taisykles. Visada keiskite komponentus originaliomis „Wieland Lufttechnik“ 

atsarginėmis dalimis. 

3.4 

Montavimo, laikymo ir saugojimo sąlygos, valymas, šalinimas ir gabenant įrangą 

Pristatyta pakuotė turi būti sunaikinta pagal įstatymų reikalavimus. Kai pramoninis dulkių siurblys neveikia, reikia išimti maitinimo 

laido kištuką ir apvyniota aplink šone pritvirtintą kabelio ritę kartu su maitinimo laidu saugojimas. 

Gabendami įrangą, uždarykite siurbimo jungtį su manekeno kištuku tiekiamas tam, kad iš siurbimo jungties nepatektų dulkių. 

Prieš perkeldami pramoninį dulkių siurblį iš pavojingos zonos, kurioje yra dulkių Jei tai pavojinga sveikatai, jis turi būti kruopščiai 

išvalytas naudojant tinkamą pramoninę įrangą dulkių siurblys ir nuvalytas švarus. Reikia atsižvelgti į visus įrangos komponentus 

būti užterštam, jei jie buvo pašalinti iš pavojingos zonos. Tinkami veiksmai reikia vengti dulkių pasiskirstymo. Laikyti sausoje 

patalpoje, ne žemesnėje kaip 0 ° C temperatūroje. Prieš laikant (išjungiant) mašiną, ištuštinkite ir išvalykite. Sandėliuodami ar 

statydami mašiną visada pastatykite pramoninius daiktus dulkių siurblys ant lygių grindų. Įjunkite stabdymo įtaisą. 

Dulkių nuosėdos nesikaupia ir įrangos išorėje įrenginio vidų ir ant karštų vakuuminio siurblio bei elektros variklio paviršių, 

reguliariai (kiekvieną mėnesį) valykite įrangą lauke ir į vidų. Norėdami tai padaryti, patraukite 

skydelis (5) atidarius spaustuko jungtis (21). Ištraukite tinklo kištuką iš lizdas. 

Nuvalykite įrangą vandeniu ir valymo priemone, kuri tirpsta vandenyje, ekologiškai tvarus ir biologiškai skaidomas. Išmeskite 

užterštą vanduo naudojant alyvos ir dumblo separatorius. Nešiodami dėvėkite asmeninius apsauginius drabužius 

valymo darbai. Šalindami ar atiduodami metalo laužą, pirmiausia jį reikia nukenksminti; 

tas pats pasakytina ir siunčiant jį taisyti. Filtras turi būti šalinamas atskirai kaip specialios atliekos pagal siurbiamos medžiagos 

šalinimo taisykles klausimas. 

 

3.6 

22 konstrukcijos įrenginių nuostatai 

22 konstrukcijos pramoniniai dulkių siurbliai yra tinkami (dėl techninės saugos 

vaizdas) degusias sausas dulkes siurbti 22 zonoje. Dulkių yra ypač mažai 

užsidegimo energija (MIE <1 mJ), tokie kaip toneriai, vandenilio sulfidai, aliuminio milteliai, švinas 

Stereates iš aukščiau išvardytų sąlygų neįtraukiamos. Kai naudojamas šių tipų dulkėms, saugumas 

reikia imtis atsargumo priemonių kiekvienu konkrečiu atveju, jei reikia kartu su tolesnės priemonės. 22 konstrukcijos pramoniniai 

dulkių siurbliai netinka nuolatinis darbo mechanizmų išsiurbimas. Kalbant apie techninę saugą, pramoniniai dulkių siurbliai, 

apsaugoti nuo sprogimo, ir dulkės ekstraktoriai nėra tinkami siurbti sprogias medžiagas ar panašias medžiagas 

kaip apibrėžta SprengG (Vokietijos sprogmenų įstatymas) 1 straipsnyje, arba skysčiams ir jų mišiniams 

degios dulkės ir skysčiai. Prisijungimui turėtų būti naudojamos tik kištukinės jungtys, kurių minimalus apsaugos lygis yra IP-65 

elektriniai pramoniniai dulkių siurbliai. Ilginamieji laidai, jungiamasis kištukas / lizdai ir adapteriai neleidžiami. Dulkių surinkimo 

talpykla turi būti ištuštinta, kai ji pilna ir kaskart naudojama. 

Dėmesio: tinkamai eksploatuodami įrangos dalis (šoninis kanalo vakuumas siurblys) gali pasiekti iki 120 ° C temperatūrą. 

Vakuuminiai priedai: Aliuminio purkštukų krašto apsauga apsaugo nuo galinčių kilti kibirkščių 

uždegimas. Dėl nusidėvėjimo ji neturi prarasti savo poveikio, todėl turi būti prireikus pakeistas. Elektros nelaidūs priedai neturi būti 

naudotas. Naudokite tik originalius „Wieland Lufttechnik“ priedus. 

ĮSPĖJIMAS: 

Neimkite žėrinčių dulkių ar kitų uždegimo šaltinių! Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus 

konstrukcijos tipas 22. Kitų priedų naudojimas gali sukelti sprogimą. 
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Eksploatacijos pradžia, eksploatacija 

4.1 

Parengiamosios priemonės 

Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, atidžiai perskaitykite saugą ir pavojų informacija - 3 skyrius! 

Eksploatacijos metu aplinkos temperatūra neturi viršyti maksimalios 40 ° C. Kad vakuuminis siurblys neperkaistų, įrangoje 

yra: vakuumo ribotuvas. Vakuumo ribotuvas atsidaro esant maksimaliam vakuumui ir taip atvėsta 

šoninio kanalo vakuuminio siurblio vidus. Gamykloje nustatytas 270 mbar vakuumas. Patikrinti 

vakuumo ribotuvo funkcija - žr. 3.1 punktą. Prieš siurbdami sveikatai pavojingas dulkes, į ją reikia įkišti PE maišą surinkimo bakas. 

4.2 

Naudojant priedus, atliekamas praktinis siurbimas, įrangos įjungimas 

Įrangoje įmontuota DN 100 sistemos MV siurbimo jungtis. Šis priedas 

sistemoje yra DN 80 ir DN 100 siurbimo žarnos ir purkštukai. Dulkių siurbimo užduotims 

reikalaujant DN 60, atitinkamai priedų sistemai (sistemai) yra adapterio gabalas 

K). Žr. MV priedų sąrašą ir K priedų sąrašą . 



Normaliose situacijose, dirbdami su „VacPro 110 M Atex 3D“, turėtumėte naudoti a DN 80 siurbimo žarna ir siurbimo 

priedas . Taip pasiekiama optimali siurbimo galia. Ypač lengvoms medžiagoms ar didesnėms dalelėms, tokioms kaip aliuminio 

skaldos, jūs taip pat gali naudoti DN 100. Mažiems siurbiamų medžiagų kiekiams ir trumpam siurbimui atstumus, taip pat galima 

dirbti su DN 60. Pagrindinis principas yra: kuo mažesnis siurbiamojo namo skersmens, tuo lengviau ir manevringiau tai padaryti 

operatoriui darbas. 

„ System MV“ ir „K“ priedų sąrašuose yra daug skirtingų žarnų ir priedų. Atsižvelgiant į užduotį, reikia pasirinkti tinkamas žarnas 

ir purkštukus norint pasiekti optimalią siurbimo galią. Jei reikia, susisiekite su Wieland 

„Lufttechnik“, jei reikia daugiau informacijos. Prietaisas įjungiamas ir išjungiamas rankiniu „star-delta“ jungikliu. Kai tiekimas 

kabelis prijungtas prie maitinimo šaltinio, rankinį žvaigždės deltos jungiklį reikia nustatyti į padėtį 

0 padėtis, išjungta. Norėdami įjungti jungiklį, pirmiausia perkelkite jį į dešinę į padėtį (žvaigždutė) ir palaukite kelias sekundes, kol 

pavaros variklis užvirs. Vėliau pasukite jungiklį toliau iki padėties (delta), kad pavaros variklis galėtų pasiekti visą galią. Norėdami 

išjungti, pasukite jungiklį atgal į 0 padėtį, Išjungta. Jei viršijama didžiausia leidžiama srovė, arba įvykus trumpam jungimui, variklio 

apsaugos jungiklis automatiškai persijungia į 0 padėtį, Išjungta. 

 
4.3 

Surinkimo bakas, kėlimo ir nuleidimo mechanizmas 

Įranga yra su surinkimo rezervuaru ant ritinėlių, kurio talpa yra 150 litrų. Vienoje mašinoje gali būti naudojamos kelios surinkimo 

talpyklos. Surinkimo bakas turi būti ištuštinamas pasiekus maksimalų lygį. Surinkimo talpykla turi būti ištuštinta, kai ji pilna ir 

kaskart naudojama. Pakreipkite ir pasukite švaistiklio rankena kairėje, kad būtų galima nuleisti surinkimo baką; dabar jį galima 

ištraukti iš po mašina. Kai tik įstumiate ištuštintą surinkimo baką, įsitikinkite, kad kairysis ir dešinysis surinkimo bako kaiščiai yra 

konteinerio talpykloje kėlimo / nuleidimo mechanizmas. Tada surinkimo baką galima susukti atgal į darbinį padėtis per pakėlimo / 

nuleidimo mechanizmą. Norėdami transportuoti įrangą, pakreipkite švaistiklio rankeną į vidų. 

Siurbdami M dulkių klasės dulkes, į ją reikia įkišti apvalų PE maišą surinkimo rezervuaras, kad būtų galima pašalinti siurbtą 

medžiagą kuo mažiau dulkių. Įdėdami maišą įsitikinkite, kad jis tvirtai priglunda prie surinkimo rezervuaro sienos. 

Tai neleidžia išsiurbti apvalios formos PE maišo darbo metu. Apvalus PE pagrindo maišai nėra tinkami nepertraukiamam darbui 

(dulkių pašalinimui). Didžiausias leidžiamas bendras pripildytos surinkimo talpyklos svoris yra 150 kg. 

Prieš išimdami surinkimo baką iš įrangos, reikia atlikti filtrų valymo veiksmus 

įvykti, žr. 4.4. 

 
9, surinkimo bakas su kaiščiais Kėlimo indas ir nuleidimo mechanizmas 

10, keltuvo švaistiklis / nuleistas mechanizmas su sulankstoma rankena 

 
4.4 

„AirShock ®“ filtrų valymo sistema 

Pasibaigus siurbimo darbui arba pradėjus mažėti vakuumo galiai, „AirShock ®“ reikia įjungti filtrų valymo sistemą. Tada galima tęsti 

siurbimą. Tačiau jei įmanoma, kad surinkimo bakas buvo pilnas, išjunkite prietaisą ir, išleidę „AirShock ®“ filtrų valymo 

sistemą, ištuštinkite surinkimo baką . 

Kai veikia prietaisas, reikia įjungti „AirShock ®“ filtrų valymo sistemą ir, jei įmanoma, esant dideliam vakuumui. Surinkimo bakas 

turi likti darbinis padėtis čia. Tada suaktyvinkite „AirShock ®“ filtro valymo sistema tris kartus paeiliui ir rankiniu būdu atidarykite 

„AirShock ®“ dangtelį. Kuo didesnis vakuumas nuvalius filtrą, tuo geresni „AirShock ®“ rezultatai filtrų valymo sistema. Kai naudojate 

apvalų arba plokščią antgalį, jį reikia laikyti prie lygus paviršius, kad būtų galima užsandarinti įsiurbimo angą. Jei naudojate grindų 

įsiurbimo antgalį, tai galima prispausti prie grindų. 

17, „AirShock ®“ filtrų valymas 

Sistema 

 



 

 

 
Papildoma įranga 

5.1 Saugos kasetės filtras (H dulkių klasė) 

Prietaise gali būti įmontuotas apsauginis kasetinis filtras, H dulkių klasė, kad būtų galima atskirti 

mikroskopinės dulkės. Tačiau norint siurbti medžiagas ir reikalingas tinkamas aparatas 

H dulkių klasė turi būti naudojama tam tikslui patvirtinta mašina 

įstatyminiai nuostatai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Wieland Lufttechnik. 

(Priežiūra, žr. 6.3) 

5.2 

Apvalūs PE krepšiai 

Jei vakuuminę medžiagą norite surinkti į plastikinius maišus, rekomenduojame naudoti 

apvalūs maišai, kuriuos galima įsigyti 150 litrų talpos surinkimo talpykloms. Apvalus pagrindu maišai yra tvirtai pritvirtinti prie 

surinkimo rezervuaro sienos, todėl nebūtina turėti slėgio balansavimo įtaisas, neleidžiantis išsiurbti maišų. PE maišas turi būti 

turi būti įdėtas naudojant įrangą, priklausančią M. dulkių klasei. PE maišas naudojamas siekiant užtikrinti, kad nebūtų pavojingų 

šalinimas be dulkių. Netinka stacionariam naudojimui (dulkių pašalinimui). Prašau susisiekti „Wieland Lufttechnik“, jei norite gauti 

daugiau informacijos. Skystims siurbti nerekomenduojama naudoti PE maišų. 

5.3 Keičiama nusidėvėjimo apsauga 

Jei siurbiamos medžiagos yra labai abrazyvios, jų dėvėjimui naudokite apsauginę dangą išcentrinis separatorius. 

Nusidėvėjimo apsaugą sudaro ištisinė lakštinio metalo juosta, kuri apsaugo vidų išcentrinis separatorius. Kiekvieną kartą atlikite 

vaizdinį nusidėvėjimo apsaugos patikrinimą surinkimo bakas išimamas, jei reikia, pakeiskite jį. Išardykite, atleisdami 

pro filtro korpuso varžtus. Saugos kasetės filtras 
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Priežiūra 

6.1 

Kišenės filtro valymas 

Kišenės filtras turi būti tikrinamas reguliariai (kiekvieną mėnesį) ir išvalyti ar pakeisti. Išvalytą filtrą galite išvalyti atsargiai 

siurbdami (nedarykite stipriai prispauskite prie jo) pramoniniu M Atex 3D ir H Atex dulkių siurbliu 3D arba švelniu vandens 

srove. 

Kišeninis filtras yra saugai svarbi dėvėjimo dalis ir saugos sumetimais turi būti keičiami bent kartą per metus arba, jei 

reikia, anksčiau. Filtruokite vakuume apvaliais šepetėliais (žr. „Wieland System K“ priedus). 

Skalbdami naudokite neutralius valymo skysčius. Filtro negalima valyti kasant, plaunant skalbimo mašinoje, naudojant 

aukštą slėginis siurblys, garų srovė ar kitas mechaninis procesas, nes tai sugadins kišenės filtro paviršius. 

Filtras turi būti montuojamas tik visiškai išdžiūvus. 

6.2 

Kišeninio filtro keitimas 

Atleiskite filtro korpuso dangtelio įtempimo spynelę. Nuimkite dangtį, atleiskite įžeminimo kabelį ant filtro korpuso, atlaisvinkite 

filtro kontaktinį rėmą ir išimkite. Atsargiai išimkite kišenės filtrą. Ištraukite filtrų kišenių tarpiklius iš filtrų kišenių. Jei kišeninį filtrą 

reikia pakeisti (žr. 6.1), panaudotą filtrą nedelsdami įdėkite į sandariai uždarytas plastikinis maišas. Įsitikinkite, kad į siurbimo kanalą 

į dulkes nepatektų dulkių vakuuminis siurblys. Naudodami pramoninę įrangą, atsargiai išvalykite švaraus įrenginio oro pusę (filtro 

rinktuvą) dulkių siurblys, priklausantis M klasės „Atex 3D“ arba „H Atex 3D“. Išvalytas filtras arba naujas filtras dabar gali būti 

įdiegta. Iš naujo įdiekite atvirkštine tvarka. Prieš įdėdami kišenės filtrą - patikrinkite, ar kišenės nepažeistos. Montuodami įsitikinkite, 

kad kišenės visada yra tarp laikiklių rankiniam filtrų valymo įrenginiui. Sumontavę įžeminimo laidą, prijunkite jį prie atitinkamo 

filtro korpuso terminalas. Tai darydami įsitikinkite, kad visi filtrų kišenių tarpikliai yra sujungti su įžeminimo laidas. 

Jei sveikatai kenksmingos dulkės, filtrus turėtų pakeisti tik apmokytas personalas kurie dėvi kvėpavimo kaukę ir apsauginius 

drabužius; kiti asmenys neturi būti nykstantis. Panaudotus užterštus filtrus reikia išmesti sandariame PE maiše 

laikantis įstatymų nustatytų taisyklių. 



 
25, filtro kišenės tarpiklis   24, kišeninis filtras   26, kontaktinis rėmas 

 
6.3 

Apsauginio kasetės filtro keitimas (papildoma įranga) 

Apsauginis kasetės filtras (H dulkių klasė) naudojamas filtruoti mikroskopines dulkes ir apsaugokite vakuuminį siurblį. 

Eksploatavimo saugumo sumetimais saugos kasetės filtrą reikia pakeisti bent kartą per metus arba anksčiau, jei reikia. 

Apsauginis kasetės filtras yra laikymo filtras, kurio negalima valyti prapūtant oras ar drebulys. Jei įsiurbimo galia pradeda mažėti, 

nes yra ir apsauginis filtras užteršta, taip pat reikia pakeisti filtro kasetę. 

Apsauginio kasetės filtro nuėmimas: 

- Atsukite 4 priežiūros varžto tvirtinimo varžtus ir atsargiai nuimkite. Dėmesio! 

Atkreipkite dėmesį į dangčio svorį. 

- Atsukite ir nuimkite du tvirtinimo bėgelius. 

- Išimkite filtro kasetę ir tinkamai išmeskite ją į sandarų PE maišelį. 

- Įdėkite naują filtro kasetę atvirkštine tvarka. Montuodami įsitikinkite, kad 

kasetės filtras yra švarus ir nepažeistas, o rodyklė nukreipta į šoną 

oro srauto kryptis. 

Jei sveikatai kenksmingos dulkės, filtrus turėtų pakeisti tik apmokytas personalas kurie dėvi kvėpavimo kaukę ir apsauginius 

drabužius; kiti asmenys neturi būti nykstantis. Panaudotus užterštus filtrus reikia išmesti sandariame PE maiše 

laikantis įstatymų nustatytų taisyklių. 

 
29.1, Saugos tvirtinimo bėgis kasetinis filtras 29, apsauginis kasetės filtras 29.2, Antspaudas techninei priežiūrai dangtis 

 
6.4 Filtro užterštumo indikatorius / vakuumo matuoklis 

Vakuumo matuoklis pateikia informaciją apie filtrų užteršimo laipsnį. Tai rodo filtro atsparumą, tačiau yra teisingas tik 

įjungus įrangą ir siurbimo jungtis atidaryta. Jei atidarius „DN 100“ siurbimo žarną, indikatorius yra raudonoje zonoje (> 

150 mbar), filtrą reikia išvalyti arba pakeisti. Užteršti filtrai, kurie po valymo vis tiek išlieka nurodyti, kad reikia pakeisti filtro 

varžą, didesnę kaip 150 mbar. Kol vyksta siurbimas, filtro pasipriešinimo indikatorius rodo bendrą pasipriešinimą įrangos nuo 

siurbimo antgalio iki siurbimo įrenginio. Kai siurbimo anga yra uždarytas, tai rodo didžiausią vakuumo generatoriaus vakuumą. 

 
22, Filtrų užterštumas Indikatorius 

 

 

 



 

 

 

 

6.5 

Vakuumo ribotuvas 

Jis atsidaro esant maksimaliai sukonfigūruotam vakuumui, neleidžia perkrauti varomojo variklio ir užtikrina, kad šoninio kanalo 

vakuuminio siurblio vidus būtų vėsus. Gamykloje nustatytas 270 mbar vakuumas. 

 

 
1 Vakuuminis ribotuvas 

 

 

 
Trikčių šalinimo informacija: 

 
Atsukite duslintuvą (3) ir movą (2). 

Išpūskite vakuuminį ribotuvą suslėgtu oru arba šlapiai valyti. 

Patikrinkite, ar stūmoklis yra vakuumo ribotuvo viduje laisvai judėkite ir purškite teflonu 

purškiama. 23, vakuumo ribotuvas 

 
6.6 

Techninės priežiūros grafikas 

Visi nustatyti gedimai turi būti nedelsiant pašalinti. 

 

Apibūdinimas 

 

Techninės priežiūros intervalas 

 

Paaiškinimai 

 

Ištuštinkite siurbtą medžiagą 

iš surinkimo rezervuaro 

 

Kiekvieną dieną arba 

kai siurbia 

darbas baigiasi 

 

Patikrinkite filtro veikimą 

sistema, kai yra siurbimo žarna 

atviras; laisvai siurbiant, 

filtro atsparumo indikatorius turėtų būti 

apytiksliai nuo 80 iki 150 mbar 

Kasdien 

 

Jei filtro varža yra didesnė nei 

nominali vertė, išvalykite arba 

pakeiskite. 

Žr. 6.1 skyrių 

 

Patikrinkite kišenės filtrą 

 

Kas mėnesį 

 

Patikrinkite, ar filtras nėra nusidėvėjęs. 

Pakeiskite filtrą, jei jo yra 

susidėvėjimo požymiai. 

Pakeiskite kišenės filtrą 

 

Bent kartą a 

metus ar anksčiau kaip 

reikia 

žr. 6.2 skyrių. 

 

Pakeitimas papildomo saugos 

kasetinio filtro 

Bent kartą a 

metus ar anksčiau kaip 

reikia 

Pakeiskite mažėjančiu įsiurbimu 

galia - žr. 6.3 skyrių 

 

Patikrinkite, ar nepažeisti elektros 

mazgai 

pvz., maitinimo kabelis, variklio kabelis 

 

Kas mėnesį 

 

 

Patikrinkite tarpiklį tarp dangčio ir 

filtro korpusas pažeidimams 

Kas mėnesį 

 

Jei reikia, pakeiskite 

 



 

Patikrinkite surinkimo konteinerio 

sandariklį 

žalą 

 

Kas mėnesį 

 

Jei reikia, pakeiskite 

 

Krumpliastiebis kėlimui ir nuleidimui 

mechanizmas 

 

Kas mėnesį 

 

papildykite tepalu, jei reikia, išvalykite 

 

Įrangos valymas 

 

Kiekvieną mėnesį ar 

kai butina 

 

Nuvalykite vidinę įrangą ir 

lauke, kad nepatektų dulkių 

formuojantis. 

Patikrinkite, ar nėra variklio 

ventiliatoriaus dangtelio 

ir, jei reikia, išvalykite. 

Žr. 3.4 skyrių 

Patikrinkite priedų pažeidimus; 

pakeiskite sugedusius priedus 

 

Kas mėnesį 

 

 

Saugos patikrinimą atlieka kvalifikuotas 

asmuo 

inžinierius - susisiekite su Wieland 

Lufttechnik 

Kasmet 

 

Žr. 3.3 skyrių 

 

 

 

6.7 

Gedimų aptikimas ir taisymas 

Gedimas 

 

Gedimo pašalinimas 

 

Mašina neįsijungia. 

 

Patikrinkite variklio apsaugą, patikrinkite klientų 

tiekiami trumpojo jungimo saugikliai. 

 

Mašina nesiurbia (grįžtamasis dangtelis 

uždaryta). 

 

Nedelsdami išjunkite prietaisą, paskambinkite į 

kvalifikuotas elektrikas ir pakeiskite kryptį 

sukimasis. 

Sumažinta siurbimo galia. 

 

Įjunkite filtro valymo sistemą, žr. 4.4 skyrių. 

Nuvalykite arba pakeiskite kišenės filtrą. 

Pakeiskite apsauginį filtrą * 

Patikrinkite siurbimo priedus. Patikrink surinkimo rezervuaro sandarinimas. 

Patikrinkite įsiurbimo angą šoniniame kanale kompresorius užsikimšimams 

(nuimkite dangtį skydelis, nuimkite jungiamąją žarną ir adapterį 

- įėjimas į šoninio kanalo kompresorių ir švarios siurbimo grotelės) 

Iš išmetamo oro maišo atsiranda dulkių. 

 

Nedelsdami išjunkite įrangą 

Patikrinkite filtro sandariklį. 

 

Mašina automatiškai išsijungia 

siurbimas 

 

Variklis perkrautas 

Virš darbinio vakuumo yra per didelis 

270 mbar; leiskite varikliui atvėsti ir įjunkite 

vėl. Patikrinkite vakuumo ribotuvą. 

Variklio vakuuminis ortakis / variklio ventiliatoriaus dangtis užblokuotas, 

jei reikia, patikrinkite ir išvalykite. 

 

 

 

 

 


