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Saugos instrukcijos - perskaitykite prieš pradėdami eksploatuoti! 

3.1 

Saugos instrukcijos 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 valdyti. Ši įranga nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotą 

laiką fiziniai, jutimo ar psichiniai sugebėjimai arba kurie neturi patirties ir (arba) neturi žinios.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, suaktyvinkite 

rotoriaus ratų kamščio mechanizmus. Tai apsaugo nuo atsitiktinio įrangos judėjimo, kai ji įjungiama. Įsitikinkite, kad maitinimo 

kabelis visada yra visiškai atsuktas nuo rato Naudokite įrenginį, kad išvengtumėte kabelio perkaitimo ir gaisro pavojaus. 

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 paeilį, 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 230 mbar. 

3.2 

Saugos instrukcijos darbo metu 

Nei siurbimo galia rodo neteisingą sukimosi jausmą: Nedelsdami išjunkite įrenginį siekiant išvengti kritinių situacijų, kurios gali 

atsirasti, pavyzdžiui, dėl sumažėjusių siurbimo galia, aukšta paviršiaus temperatūra ar pūtimas. Gaukite patikrintą elektriką 

ar variklis sukasi teisinga kryptimi. Jei reikia, sukimosi kryptis variklis turės būti pakeistas. Operatorius privalo įsitikinti, kad 

pervažiavęs tinklo kabelis nebus pažeistas, suspaudimas, traukimas ar pan. Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas siurbimo siurblio 

tinklo laidas. Pažeistą laidą nedelsdami pakeiskite. Tinklo kabelio ar kitų elektrinių dalių pakeitimui naudokite tik originalias 

„Wieland Lufttechnik“ atsargines dalis - žiūrėkite atsarginių ir susidėvėjusių dalių sąrašą. Sugadintą elektros laidą turi pakeisti 

Wieland techninės priežiūros specialistas ar kitas kvalifikuotas ekspertas. Laikykite siurbimo žarną atitinkamai įsiurbimo antgalį nuo 

jautrių kūno vietų, ty burnos, nosis, ausis, dėl aukšto vakuumo slėgio. Taip pat laikykite atokiau nuo gyvūnų. Kai naudojate ant 

nuožulnaus paviršiaus (maždaug 140 kg), atkreipkite dėmesį į agregato svorį. tai yra gali būti, kad vienas asmuo negali laikyti 

aparato vienas. Saugos ir apsauginių įtaisų negalima nuimti. M dulkių klasės įranga gali būti naudojama tik siurbimui įkišus PE 

maišą, pavojingos sveikatai dulkės. Dėmesio: siurbimo bloke gali būti sveikatai pavojingų dulkių. Jei nurodymai surinkimo 

konteinerio išmetimas ir valymo instrukcijos bei jei filtro nepakeisite, pavojingos dulkės gali patekti, žr. 4.3, 4.4 ir 6.1. Šias 

priemones turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, dėvintys apsaugines priemones tik drabužiai. Siurbimo įtaisas negali būti 

eksploatuojamas be visos filtrų sistemos. Vartotojas privalo laikytis galiojančių dulkių saugos taisyklių siurbti. Siurbiamos 

medžiagos ir aplinkos oro temperatūra neturi viršyti 40 ° C. 

Avarijos atveju : Išjunkite variklio apsaugos jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą. 

Gaisro atveju : Išjunkite variklio apsaugos jungiklį ir, jei įmanoma, atjunkite nuo tinklo kabelis. Pagal vietines instrukcijas 

informuokite vadovybę, atitinkamai ugniagesių tarnybą. 

3.3 

Priežiūros darbų saugos instrukcijos 

Pramoninį dulkių siurblį turėtų prižiūrėti ir remontuoti tik ekspertai techninės priežiūros instrukcijų laikymasis. 

Bent kartą per metus įrenginiui turi būti atlikta saugos techninė apžiūra. Labai grubus veikimas arba įtarus, kad pramoninio valiklio 

sauga yra pažeista techninės apžiūros gali būti reikalaujama trumpesniais intervalais. Mes rekomenduojame apžiūrėti 

siurbimo įrenginys kas 6 mėnesius. Visų pirma reikia patikrinti: apsauginiai įtaisai, separatoriaus pažeidimai, filtrų sistemos 

sandarumas ir veikimas, elektros įranga, bendrosios funkcijos. Operatorius yra atsakingas už saugą 

techninė apžiūra. Tai nustato atitinkami nacionaliniai įstatymai. Dėl saugos techninės apžiūros rekomenduojame paklausti 

skirtas Wieland Lufttechnik aptarnavimo technikui. Tuo būdu užtikrinama, kad būtų patikrinta pramoninė valymo priemonė 

pagal gamintojo technines gaires. Po patikrinimo pramoniniu valikliu tampa patikrinimo plokštelė saugos techniniam dokumentui 

patvirtinti inspekcija. Prieš atlikdami priežiūros darbus, atjunkite maitinimo laidą, nes kitaip galite susižeisti Negalima atmesti 

elektros smūgių ar besisukančių / judančių mašinos komponentų nuimant korpusą. Atliekant priežiūros darbus, reikia vengti tinkamų 

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

valydami priežiūros vietą. Vienetas turi būti prižiūrima ir remontuojama tik įprastoje vietoje, kurioje įrengtas filtruotas 

vėdinimo sistema (priverstinis ventiliavimas). Savininkas / operatorius privalo užtikrinti, kad techninės priežiūros personalas yra 

kvalifikuotas ir naudoja tinkamą asmens apsaugą (kvėpavimą kaukė ir apsauginiai drabužiai). Visi užteršti komponentai, kurių 

negalima tinkamai išvalyti priežiūros ar remonto darbus, turi būti sunaikinti. Šie komponentai turi būti sunaikinti 

laikantis galiojančių aplinkos ir saugos taisyklių. Naudokite tik originalias „Wieland Lufttechnik“ atsargines dalis. 

 

 

 

 

 



3.4 

Įrenginio išdėstymo ir laikymo sąlygos, valymas, šalinimas ir transportavimas 

Tiekiamos pakavimo medžiagos turėtų būti utilizuotos vadovaujantis vyriausybės nurodymais reglamentas. 

Kai pramoninis dulkių siurblys neveikia, maitinimo laidas su maitinimo kištuku turi būti pašalintos ir suvyniotos aplink įrangos 

rankeną saugojimui. Transportuodami įrenginį, uždarykite siurbimo angą, naudodamiesi žaliuzės dangteliu, tiekiamu į įrenginį 

neleisti dulkėms iškristi. Prieš iškeldami siurbimo įrenginį iš pavojingos zonos, kur pavojingos sveikatai dulkės 

Jei išorės paviršius neatsiranda, jo išorinis paviršius turi būti kruopščiai išvalytas naudojant tinkamą pramoninį 

švaresnis. Visi siurbimo įrenginio komponentai turi būti laikomi užterštais, jei jie bus perkelti iš pavojingos zonos. Siurbimo 

įrenginys turi būti visiškai švarus, kad būtų išvengta dulkių paskirstymas. Laikykite sausose patalpose, ne žemesnėje kaip 0 ° C 

temperatūroje. Prieš ilgą laiką laikydami, ištuštinkite ir išvalykite (uždarymas). Padėkite ant lygaus žemės paviršiaus ir 

suaktyvinkite sustabdymo įtaisą. Siekiant išvengti dulkių nusėdimo ant įrenginio išorinio paviršiaus, taip pat jo viduje 

maitinimo bloko korpusas ir vakuuminio siurblio bei elektrinio variklio paviršius turi būti reguliariai (kas mėnesį) valomi išorėje ir 

viduje. Pašalinkite garsą atgal apsauginis korpusas (12) atidarius įtempimo spaustukus (11). Atjunkite maitinimą kištukas. 

Valykite įrenginį vandeniu ir vandenyje tirpiais plovikliais, kurie nėra kenksmingi aplinka ir kurios gali būti biologiškai 

suyrančios. Panaudoto vandens šalinimas per naftą ir dumblo separatorius. Valydami naudokite tinkamą apsauginę įrangą. 

Prieš šalinant ar atiduodant į metalo laužą įrenginys turi būti nukenksmintas, taip pat ir tuo atveju, jei grąžinti remontui. Filtras turi 

būti šalinamas kaip pavojingos atliekos pagal konkrečios siurbiamosios medžiagos šalinimo taisyklės. 

3.5 

Reglamentai / standartai 

Žr. Atitikties pažymėjimo 9 skyrių 

3.6 

Projektavimo siurbiamųjų įtaisų nuostatai 22 

22 dizaino pramoniniai vakuumai yra tinkami degioms, sausoms dulkėms ištraukti 22 zona. Dulkės, turinčios labai mažą užsidegimo 

energiją (MZE <1 mJ), pvz., dažai, sušlapę neįtraukiami sieros, aliuminio milteliai, švino stearatas. Šios dulkės turi būti 

atsižvelgiant į individualius saugos aspektus, ir joms gali būti taikomos papildomos priemonės. 22 dizaino pramoniniai vakuumai 

nėra tinkami nuolatiniam siurbimui dirbant mašinų. Pramoniniai vakuumai ir dulkių siurbimo įrenginiai, kuriuose yra dulkių 

sprogimas Apsaugos sistemos netinka sprogstamosioms ar panašioms medžiagoms išgauti pagal 1 straipsnį „SprengG“ arba skysčiai 

ir degiųjų dulkių bei skysčių mišiniai. Elektra turi būti naudojamos tik tos jungtys, kurių minimali apsaugos klasė yra IP-65 

valdomi vakuuminiai blokai. Pratęsti, jungti ar adapterių naudoti neleidžiama. Tuščias surinkimo konteineris pasiekus maksimalų 

užpildymo lygį ir po kiekvieno naudojimo. 

Dėmesio : Įrenginio dalių (šoninio kanalo vakuuminis siurblys) temperatūra gali būti iki Tinkamai naudojant, darbo metu temperatūra 

120 ° C Siurbimo įrankiai: Aliuminio purkštukų krašto apsauga yra skirta apsaugoti nuo užsidegimo Žiežirbos. Dėl nusidėvėjimo ji 

negali būti netinkama ir turi būti laiku pakeista. neleidžiama dirbti su elektrai nelaidžiais siurbimo įrankiais. Naudokite tik originalą 

siurbimo įrankiai iš Wieland Lufttechnik, System K 

ĮSPĖJIMAS: 

Neišmeskite žėrinčių dulkių ar kitų uždegimo šaltinių! Naudokite tik gamintojo sertifikuotus įrankius su konstrukciniais vienetais 22. 

Kitų siurbimo įrankių naudojimas gali sukelti sprogimo pavojus. 
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Operacija 

4.1 

Instrukcija prieš pradedant eksploatuoti 

Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite 3 saugos instrukcijas. Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu neturi viršyti 40 

° C. operatorius turi rūpintis, kad nebūtų viršytas didžiausias ištisinis vakuumas, atitinkamai viršytas tik trumpam - žiūrėkite 

specifikacijas. Tai gali lemti šiluminė vakuuminio siurblio perkrova ir ją sugadinti. Faktinis vakuumas yra nurodytas ant vakuumo 

matuoklio. Prieš pradėdami šalinti pavojingas dulkes, į buteliuką reikia įkišti formos PE maišą surinkimo konteineris 

4.2 

Siurbimo įrankių naudojimas / praktinė informacija siurbimui / Įjungimas 

Šiame bloke yra įsiurbimo anga su redukciniu gabalu DN 50, sistema K. Tai siurbimo įrankių sistemoje yra įsiurbimo žarnos ir 

purkštukai, kurių dydis yra DN 40, DN 50 ir DN 60. Paprastai IS-36 M ATEX 3D turėtų būti valdomas su siurbimo žarna ir 

siurbimo įrankiais DN 50 . Esant tokiam skersmeniui, pasiekiamas optimalus siurbimo našumas. Tvarkymas 

Nedidelius medžiagų kiekius ir nedidelius išsiurbimo atstumus taip pat galima atlikti naudojant DN 40. In paprastai taikoma ši 

nuostata: kuo mažesnis siurbimo žarnos skersmuo, tuo daugiau patogus ir lengvesnis operatoriaus siurbimo darbas. Siurbimo įrankių, 

esančių DN 60, nėra leidžiama naudoti su IS-36 M ATEX 3D. Siurbimo įrankis sąrašas sistema K yra daug įvairių skirtingų žarnos 

ir įrankiai. Tinkamų žarnų ir siurbimo purkštukų pasirinkimas optimaliam siurbimui pasiekti galia priklauso nuo konkretaus 

numatomo pritaikymo. Jei reikia, susisiekite su Wieland „Lufttechnik“ - daugiau informacijos. Įrenginys įjungiamas ir išjungiamas 

variklio apsaugos jungiklio pagalba. Kada prijungus maitinimo laidą prie energijos tiekimo, variklio apsaugos jungiklis turi būti 

įjungtas 0, Išjungta, padėtis. Norėdami įjungti, perjunkite jungiklį į dešinę į padėtį I, On. Naudoti sustabdykite prietaisus ant 

ratukų. Norėdami išjungti, pasukite jungiklį atgal į 0 padėtį, išjungta. Jei maks. viršijamas leistinas srovės stipris arba, jei įvyksta 

trumpasis jungimas, variklis apsaugos jungiklis automatiškai eina į 0 padėtį, išjungta. 

4.3 

Surinkimo konteineris, kėlimo / nuleidimo įtaisas 

Šiame bloke yra 50 l talpos surinkimo konteineris ant ratų. Galima naudoti vieną bloką su dviem ar daugiau surinkimo 

konteinerių. Surinkimo talpykla turi būti ištuštinta pasiekiamas maksimalus užpildymo lygis. Ištuštinkite surinkimo talpyklą, jei ji 

užpildyta, arba po kiekvieno naudojimo. Jis nuleidžiamas patraukiant aukštyn kėlimo / nuleidimo įtaiso laikiklis ir išimtas iš 

mazgo. Iš naujo įdėję ištuštinęs surinkimo indas įsitikinkite, kad jis yra tinkamoje padėtyje ant laikymo įtaisų vieneto iš abiejų 

pusių. Traukdami žemyn laikiklį, surinkimo konteineris bus grąžintas atgal į darbinę padėtį. 



Norint pašalinti M dulkių klasei priskirtas dulkes, reikia įkišti formos PE maišelį surinkimo konteineryje, kad medžiaga būtų 

pašalinta iš dulkių. Dėl įdėdami įsitikinkite, kad maišas yra tvirtai pritvirtintas prie konteinerio sienos, kad išvengtumėte 

rankinės pakėlimas darbo metu. Formos PE krepšiai netinka nuolat nejudantis darbas (dulkių pašalinimas). 

Didžiausias leistinas pakrauto surinkimo konteinerio bendras svoris yra 50 kg! Prieš išimdami filtrą, išvalykite jį naudodami 

„AirShock ®“ filtro valymo įrenginį, žr. 4.4 punktą surinkimo konteineris. 

 
4.4 

„AirShock ®“ filtrų valymas 

Baigę siurbimo darbus arba sumažėjus siurbimo našumui, išvalykite filtrą naudojant „AirShock ®“ filtrų valymo įrenginį. Po 

to galėsite tęsti darbą. Tačiau jei Tikitės, kad surinkimo konteineris bus pilnas, įjungę įrenginį, išjunkite įrenginį „AirShock ®“ filtro 

valymas ir ištuštinkite surinkimo talpyklą. „AirShock ®“ filtras valomas, kol įrenginys veikia, o vakuumas yra toks pat didelis 

galima. Surinkimo konteineris turi būti darbinėje padėtyje (pakuotės laikiklis) kėlimo / nuleidimo įtaisas yra žemesnėje 

padėtyje). Tada atidarykite „AirShock ®“ filtro valymo dangtelį tris kartus iš eilės. Kuo didesnis vakuumas valant filtrą, tuo geresni 

„AirShock ®“ filtro rezultatai valymas. Kai naudojate nusilenkusį ar plokščią antgalį, uždarykite įsiurbimo angą, laikydami antgalį 

nuo lygaus paviršiaus. Dirbdami su grindų valymo antgaliu, nuspauskite šį antgalį plokščiai ant žemės. 

5, apatinis surinkimo konteineris 

- laikiklis aukštyn Lifto surinkimo konteineris - laikiklis žemyn = siurbimas darbinė padėtis 7, kėlimo įtaiso laikiklis 15, 

„AirShock ®“ - vožtuvas baigtas 
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Papildoma įranga 

5.1 

Ekrano įdėklas į surinkimo konteinerį su užpildymo lygio indikatoriumi 

Sieto intarpas leidžia atskirti skysčius ir pūką. Aušinimo skysčiai yra nusausinti, o spintelė lieka surinkimo inde ir po to ištuštinta. Už 

išmetimą skysčiai pasiima skaidrią išleidimo žarną nuo jos pritvirtinimo prie filtro korpuso ir įdėkite angą į tinkamą išleidimo 

vamzdį. Baigę išleidimą, žarną dar kartą atsargiai pritvirtinkite prie filtro korpuso. permatoma žarna rodo skysčių užpildymą, kai 

įrenginys yra išjungtas. Jei tvarkomi skysčiai, žiūrėkite 2.1 skyrių „Numatytas pritaikymas“. 

 
5.2 

Formos PE rankinės 

M dulkių klasės vienetai pavojingoms medžiagoms išgauti turi būti naudojami tik tada, kai į surinkimo konteinerį įdedamas PE 

maišas. Formos PE krepšys puikiai tinka surinkimo konteinerio formos, todėl slėgio daryti nebūtina kompensavimo įtaisas, kad būtų 

išvengta maišelių išsiurbimo. Netinka stacionariam naudojimui (dulkės gavyba). Prašome susisiekti su Wieland Lufttechnik. 

5.3 

Saugos kasetės filtras 

Įrenginyje gali būti įrengtas apsauginis kasetinis filtras, H dulkių klasė, kad būtų pašalintos smulkiausios dulkės. Dėl 

pavojingos siurbimo medžiagos (kenksmingos sveikatai), kurioms reikalingas įrenginys, tinkantis dulkėms H klasė, norint atitikti 

vyriausybės reikalavimus, turi būti naudojamas sertifikuotas modelis. Prašome susisiekti su Wieland Lufttechnik. 

5.4 

Talpinis užpildymo lygio zondas 

Įrenginys automatiškai išsijungia, kai didžiausias užpildymo lygis kolekcijoje pasiekiamas konteineris. Tai parodys raudona signalinė 

lemputė ant apsauginio variklio jungiklis. Pripildymo zondas yra sertifikuotas „Atex“ zonai 20/21. Reikalinga vietoje: trifazė 

maitinimo sistema su neutralia viela (N). 27, užpildymo lygio indikatorius (skaidri žarna) 

 
 



5.5 

Automatinis ir nuolatinis filtrų valymo įtaisas 

Kol vyksta siurbimas, kišenės filtrą nuolat valo „AirShock ®“ (trifazė maitinimo sistema su neutralia viela (N)). „AirShock ®“ filtrų 

valymo sistema veikia tik tada, kai įranga veikia. Kuo didesnis vakuumas, kai filtras išvalytas, tuo geresnis „AirShock ®“ filtrų 

valymo sistemos rezultatas. „AirShock ®“ vožtuvas automatiškai įjungiamas apytiksliai. kas 10 minučių. Kai tai įvyksta, vakuumo 

energija nutrūksta maždaug 2 sekundėms. Galima nustatyti „AirShock ®“ vožtuvo atidarymo laikas ir pauzės laikas naudojant laiko 

relę. Be to, „AirShock ®“ vožtuvą galima įjungti ir rankiniu būdu. Paspauskite keletą kartų iš eilės paspauskite variklio apsaugos 

jungiklio mygtuką daryk taip. Kuo didesnis vakuumas, tuo efektyvesnis „AirShock ®“ filtras valymas yra. Dėl šios priežasties, jei 

suaktyvinsite „AirShock ®“ rankiniu būdu, įsiurbimo įsiurbimo anga turi būti uždaryta arba siurbimo žarna laikoma prie grindų. 

 
 

 
DĖMESIO! 

Nejunkite suslėgto oro prie solenoidinių vožtuvų. Vožtuvai veikia naudojant slėgio skirtumas. 

 
Priežiūra 

6.1 

Keitimasis kišenės filtru 

Kišeninis filtras yra su sauga susijusi susidėvėjimo dalis ir turėtų būti keičiamas bent kartą per metus atitinkamai, jei reikia. 

Jei filtras labai užterštas, o „AirShock ®“ filtro valymo rezultatas nėra pakankamas be to, filtrą galima išmontuoti valymui: 

• Atsukite įtempimo varžtus, įtempdami žiedą tarp filtro korpuso ir dangčio iš abiejų pusių su šešiabriauniu raktu, kurio dydis 6. 

• Atidarykite keturias įtempimo rėmo šešiabriaunis veržles 13 dydžio veržliarakčiu ir nuimkite įtempimo rėmą. 

 
• Išimkite visą filtrą (filtro įdėklas su barstytuvais). 

• Ištraukite kištukus iš kišenių. 

• Nuvalykite filtrą arba išmeskite į PE maišelį. 

 

• Įdėkite naują filtrą atvirkštine tvarka. Prieš įdėdami naują filtrą, švarios dujų pusės filtro korpusą reikia išvalyti. Patikrinkite, ar 

filtrų barstytuvai, sandariklio kraštas filtro įdėklo ir įtempimo rėmo dalys yra švarios ir nepažeistos. Pakeiskite pažeistos 

dalys. Tvirtai priveržkite įtempimo rėmo šešiabriaunes veržles. 

• Uždarydami dangtį, pasirūpinkite, kad sandarumas tarp dangčio ir filtro korpuso būtų švarus 

teisingai išdėstytos ir neslysta, kai vėl pritvirtinamas įtempimo žiedas. Filtrų keitimas 

Jei sveikatai pavojingos dulkės, filtrus gali keistis tik apmokyti darbuotojai, dėvintys kvėpavimo kaukę ir apsauginius 

drabužius. Jokie kiti asmenys negali rizikuok. Pakeistus užterštus filtrus reikia išmesti į uždarą PE maišą pagal reglamentus. 



 
1, dangtis 2, įtempimo žiedas 33, sandarinkite tarp dangčio ir filtro Būstas 30, įtempimo rėmas 31, filtro įdėklas (kišeninis filtras) 

32, filtrų barstytuvas 

 

6.2 

Apsauginio filtro kasetės keitimas (pasirenkama įranga) 

Įrenginys gali būti aprūpintas apsauginiu kasetės filtru, H dulkių klase, kuris yra geriausias pavojingos dulkės, žr. 5.3 

pastraipą. Apsauginio filtro kasetė yra susidėvėjusi dalis ir privalo būti pakeičiamas, kai jis yra sotus; tačiau bent kartą per metus. 

Jei siurbimo našumas sumažėja dėl labai užteršto apsauginio filtro kasetės, kasetė turi būti išmontuota ir pakeista. Filtro kasetės 

negalima išvalyti ar regeneruotas. 

Apsauginio filtro kasetės išėmimas: 

• Nuimkite jungties linijos tarp dangčio ir vakuuminio siurblio vamzdį žarnos spaustukas. 

• Atsukite įtempimo varžtus, įtempdami žiedą tarp filtro korpuso ir dangčio abiejose pusėse su „6“ spalvos ratuku. Žr. paveikslėlį 14 

puslapyje. 

• Nuimkite dangtį ir padėkite jį dirbdami, atidarydami jį darbo vietos viršuje. 

• Atidarykite šešiakampę veržlę su veržliarakčiu, SW 17, ir nuimkite filtro pagrindą tarpinė .. 

• Išimkite filtro kasetę ir išmeskite į tinkamą maišą. 

 

• Naujos filtro kasetės įdėjimas atvirkštine tvarka. Prieš diegdami patikrinkite, ar abu filtro kasetės ir filtro pagrindo tarpikliai yra 

švarūs ir nepažeisti. Kruopščiai priveržkite šešiabriaunę veržlę. Jei įrenginyje yra pasirenkamas automatinis filtrų valymo įtaisas (žr. 

4 dalį) 5.5), prieš nuimdami dangtį, atjunkite solenoidinio vožtuvo laidą. Išardykite „AirShock ®“ vožtuvas, norint nuimti filtro 

pagrindą. Jei sveikatai pavojingos dulkės, filtrus gali keistis tik apmokyti darbuotojai, dėvintys kvėpavimo kaukę ir apsauginius 

drabužius. Jokie kiti asmenys negali rizikuok. Pakeistus užterštus filtrus reikia išmesti į uždarą PE maišą pagal reglamentus. 

 
34, filtro pagrindo sandariklis 35, filtro bazė 1, dangtis 36, saugos filtro kasetė 

 

6.3 

Filtro būklės indikatorius / vakuumo matuoklis 

Vakuumo matuoklis suteikia jums informacijos apie filtro užteršimo laipsnį. Tačiau jis tinkamai parodo filtro atsparumą tik tuo 

atveju, jei įrenginys buvo įjungtas o siurbimo žarna atidaryta. Jei ekranas yra raudonoje srityje (120 mbar), kai įsiurbimo žarna 

atidaryta, filtras turi būti išvalyti ar pakeisti. Siurbimo metu filtro būklės indikatorius rodo bendrą įrenginio atsparumą nuo 

siurbimo antgalis prie siurbimo įtaiso. Jei siurbimo anga uždaryta, didžiausia Rodomas vakuuminio siurblio vakuumas. 

14, filtro būklės indikatorius / vakuumo matuoklis 

 
6.4 

Vakuumo ribotuvas 

Įrenginyje yra vakuumo ribotuvas, kuris riboja didžiausią vakuumą iki 230 mbar apytiksliai Jei vakuumo matuoklyje rodomas 

vakuumas yra didesnis nei 230 mbar su įsiurbimo įleidimo anga visiškai uždarytas, reikia patikrinti, ar vakuumo ribotuvas nėra 

užterštas ar sureguliuotas (nustatymas sukant į dešinę / kairę, kai įsiurbimo anga visiškai uždaryta). Už tai 

pagal paskirtį nuimkite garso izoliacijos korpusą. Jei vakuumas yra mažesnis nei 230 mbar, kai įsiurbimo anga visiškai uždaryta, 

patikrinkite pirmiausia numaukite vakuumo ribotuvą ir, jei reikia, sureguliuokite. Jei dėl to negalima pakeisti vakuumo, 



įrenginys išsiurbia orą nuotėkio vietoje. Visi tarpikliai ir jungtys iš siurbimo turi būti patikrinta, ar nėra nuotėkio vakuuminio siurblio 

įleidimo angoje. Norėdami patikrinti vakuumo ribotuvą ir reguliariai valyti vakuuminį siurblį ir trifazius variklis nuimkite garso 

izoliacijos korpusą, atidarydami įtempimo spaustukus. Įtampa spaustukai pritvirtinami varžtais, kad būtų išvengta neteisėto 

atidarymo. Nuimkite su atsuktuvas. Baigę priežiūros darbus, vėl reikia pritvirtinti įtempimo spaustukus su apsauginiais varžtais. 

 
17.2, vakuumo ribotuvas 37, žarna DN 80 17.1, žarnos jungtis DN 80 raudona įspėjamoji lemputė „Maks. užpildymo lygis “ Variklio 

apsaugos jungiklis su maitinimo blokas ir šuntas atidarymo spaudai (trifazis maitinimas su reikalinga neutrali viela) 

 
6.5 

Pripildymo lygio zondas (pasirenkama įranga) 

Pripildymo lygio indikatorius automatiškai išjungia prietaisą, kai lygis yra surinkimo bakas yra maksimalus, ir tai rodo raudona 

įspėjamoji lemputė, esanti ant variklio apsaugos jungiklis. 

 
Funkcinis aprašymas: 

Jei jutiklis suaktyvinamas, prasideda laiko planavimas ir ant pildymo pasirodo geltonas šviesos diodas 

blykstės zondas mirksi. Pasibaigus nurodytam laikui, atidaroma relė ir užsidega šviesos diodas (užsidega nuolat). Relė lieka atvira, 

kol jutiklis vėl bus įjungtas. Lygio indikatorius tiekiamas su šiais gamykliniais nustatymais: 

• Jautrumas (atstumas): 4 mm (mažiausias jautrumas) 

• Atidėjimo laikas (perjungimo laikas): 10 sekundžių 

Lygio indikatoriaus jutiklio paviršių reikia valyti kiekvieną kartą, kai yra įranga ištuštinamas ir pagal poreikį. 

Nuėmimas / montavimas lygio indikatoriui nustatyti: 

 
 

 



• Atsukite tvirtinimo varžtus (1) ir nuleiskite lygio indikatorių žemyn. 

• Nustatykite perjungimo laiką ir (arba) jautrumą pasukdami atitinkamas potenciometras. 

• Stumkite lygio indikatorių atgal į viršų ir priveržkite tvirtinimo varžtus. 

Dėmesio: 

Jutiklio paviršius turi būti lygus su apatinis tvirtinimo plokštės kraštas! 

Atstumas nuo filtro korpuso 20 mm 

 

6.6 Techninės priežiūros intervalai 

Visi atsiradę gedimai turi būti nedelsiant pašalinti. 

 

Apibūdinimas 

 

Techninės priežiūros intervalas Paaiškinimai 

 

Siurbiamosios medžiagos išmetimas 

surinkimo konteinerio 

kasdien, resp. po 

siurbimo pabaigos 

 

Patikrinkite, ar tinkamai veikia filtras 

įranga su atidaryta siurbimo žarna; 

nuoroda ant vakuumo matuoklio - 

tiesiog siurbti orą - turėtų būti nuo 80 iki 

Apytiksliai 100 mbar 

kasdien 

 

Jei filtro atsparumo vertė yra didesnė, 

pakeisti filtrą. Žr. 6.1 papragrafą 

 

Keitimasis kišenės filtru 

 

per metus, resp. anksčiau, jei 

reikalaujama 

 

žr. 6.1 dalį 

 

Apsauginio filtro keitimas 

kasetė 

bent kartą per metus žr. 6.2 punktą 

 

Patikrinkite, ar nėra elektros įrangos 

žala, ty tinklo kabelis 

 

kas mėnesį 

 

 

Patikrinkite siurbimo įrankių 

nusidėvėjimą 

Kas mėnesį 

 

pakeiskite sugadinimo įrankius 

 

Patikrinkite, ar nėra siurbimo žarnų 

laidumas 

per metus 

 

Bendras atsparumas 

jungiamosios detalės neturi būti 

aukštesnės 

nei 10 6 omai 

Patikrinkite, ar tarp žiedo nėra tarpiklio 

dangtis ir filtro korpusas, ar nepažeista 

 

kas mėnesį 

 

jei reikia, pakeiskite 

 

Patikrinkite surinkimo konteinerio 

sandariklį 

kas mėnesį 

 

jei reikia, pakeiskite 

 

Vakuuminio siurblio ir 

variklis 

kas savaitę 

 

Nuimkite garso izoliacijos dangtelį ir 

išvalykite vakuuminį siurblį ir variklį iš 

dulkių sankaupos. Žr. 6.4 dalį 

 

Techninė saugos patikra 

ekspertas - susisiekite su Wieland 

Lufttechnik 

 

per metus 

 

žr. 3.3 dalį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7 Gedimų šalinimas 

Problema 

 

šalinimas 

Įjungus įrenginys pučia. 

 

Nedelsdami išjunkite įrenginį. Skambinkite apmokytam 

elektrikas ir pakeiskite sukimosi kryptį, žr 3.2. 

Siurbimo našumas mažėja. 

 

Suaktyvinkite „AirShock ®“ filtrų valymą, žr. 4.4 skyrių. Išvalykite kišenės filtrą arba 

pakeiskite.  

Pakeiskite apsauginio filtro kasetę *. 

Patikrinkite siurbimo įrankius. 

Patikrinkite šoninio kanalo oro įsiurbimą užsikimšimo siurblys (nuimkite dangtį, 

išmontuokite jungties žarną ir adapterį prie šoninio kanalo vakuuminio siurblio įėjimas ir 

išvalykite siurbimo groteles) 

 

Iš išmetamo oro pagalvės išeina 

dulkės. 

Nedelsdami išjunkite įrenginį. Patikrinkite kišenės filtrą 

ir apsauginis filtro kasetė * sandarumui. 

Vakuuminis įtaisas automatiškai 

išsijungia siurbimas 

Variklis perkrautas 

Operacijos vakuumas yra per didelis: 

Leiskite varikliui atvėsti ir vėl įjunkite. 

Patikrinkite vakuumo ribotuvą. 

Variklio įleidimo kanalo / variklio ventiliatoriaus gaubtas užblokuotas, 

jei reikia, patikrinkite ir išvalykite. 

 

Automatinis filtrų valymas neveikia * Trifazis maitinimo šaltinis su neutralia viela (N) 

reikia - patikrinkite 

Pripildymo lygio indikatorius 

neišjungia įrenginio 

pasiekus maks. užpildymo lygis * 

Trifazis maitinimo šaltinis su neutralia viela (N) 

reikia - patikrinti; patikrinkite užpildymo lygio indikatorių 

 

 

* Papildoma įranga 

 

 


