
NÁVOD  NA  OBSLUHU  A ÚDRŽBU
ODSÁVACEJ  LINKY  EKOLIN AL

- jednoduchá linka –

Odsávacia linka EKOLIN AL je určená na odsávanie výfukových plynov v maximálnej
teplote 150º C ,  z osobných, úžitkových a nákladných automobilov. Linka EKOLIN AL
môže byť použitá v halách preventívnej údržby, diagnostiky a v prevádzkach určených
na meranie emisií benzínových motorov.

TECHNICKÝ  POPIS:

Konštrukcia odsávacej linky EKOLIN AL je pre použitie všetkých typov vozidiel
zhodná. Rozdiel je iba v type použitej odsávacej koncovky a v priemere hadice.
Samotné telo linky sa skladá z hliníkových profilov a tesniacej gumovej manžety .
Na hornom profile  je priamo zhotovená pojazdová dráha odsávacieho vozíka , ako
aj drážka pre uchytenie základných závesov linky. Tieto sú vyrábané ako typizovaný
prvok. Odsávací vozík /je vedený po dráhe  vo všetkých smeroch 12-timi kolieskami.
V spodnej časti odsávacieho vozíka je upevnená hubica , o ktorú je pripevnená
odsávacia hadica . Hadice sú gumové, prejazdové, pri náhodnom prejazde vozidlom sa 
nezničia. Na konci hadice je nasadená koncovka  podľa typu odsávaných vozidiel. Aby sa 
odsávacia hadica nedotýkala podlahy haly, môže byť na žiadosť zákazníka opatrená 
balansérom ,  ktorý ju pridvihuje a hadica tak neprekáža. Na oboch koncoch odsávacej linky 
EKOLIN AL sú záslepky potrubia  a dorazy vozíka , aby nedošlo k náhodnému vypadnutiu
z dráhy linky. Celá linka sa uchytáva na pomocnú konštrukciu v hale základnými závesmi
a to každé tri metre. Výfukové plyny sú odvádzané cez teleso linky cez vývod 
a potrubie do ventilátora . Umiestnenie ventilátora určí projekt. Ventilátor môže byť
priamo v hale, alebo mimo objektu prevádzky. Použitý ventilátor:  VENTILÁTOR 
RVE 160/2800  , elektromotor DOR 71M2-2A-157  0,55kW  400V  2740 ot /min. 
alebo VENTILÁTOR RVE 200/2800  , elektromotor DOR 90S-2A-157  1,5kW  400V
2840 ot / min.

MONTÁŽ:

Odsávacia linka EKOLIN AL sa montuje podľa technologického projektu, ktorý
má odberateľ k dispozícii. Spoľahlivá funkcia odsávacej linky a dlhá životnosť
je podmienená kvalitne vykonanou montážou. Tú môžu vykonať len odborní
pracovníci pri dodržiavaní bezpečnostných noriem a predpisov. Montáž ako aj
zaškolenie pracovníkov vykonáva výrobca. Funkčné skúšky odsávacej linky
EKOLIN AL sa vykonávajú bezprostredne po dokončení montážnych prác. Tieto
skúšky overia, či vzhľad linky a technická kompletnosť zodpovedajú špecifikácii objednávky.
Odberateľ má právo obhliadnuť si preberaný výrobok vo všetkých jeho častiach.
Súčasťou dodávky je návod na obsluhu a údržbu, certifikát ventilátora, záručný list
a preberací protokol.



Dodržujte nasledujúce pokyny:

* Neklaďte na zariadenie ťažké predmety.
* Nezakrývajte, alebo neupchávajte sanie ani výfuk ventilátora. Nechajte vzduch voľne 

prúdiť.
* Inštaláciu a pripojenie zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.
* Elektrická sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, musí byť v súlade s platnými

predpismi.
* Nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami.
* Neobsluhujte zariadenie, keď ste bosí.
* Zariadenie nesmú obsluhovať neplnoleté osoby.

OBSLUHA:

Odsávaciu linku EKOLIN AL môžu obsluhovať len pracovníci na túto prácu určení
a oboznámení s obsluhou zariadenia a týmito technickými podmienkami. 

Postup pri práci: Pracovník nasadí koncovku  na výfuk vozidla a zaistí sa gumovým
úponom proti zosunutiu. Po upevnení koncovky a zapnutí ventilátora je odsávacia linka
EKOLIN AL pripravená k použitiu.

Zariadenie je pri dodržiavaní prevádzkových pokynov nenáročné na údržbu. Občas
je potrebné skontrolovať upevnenie koliesok vozíka a pevnosť dorazov. Pri ťažkom pojazde
vozíka je treba premazať tesniacu manžetu silikonovým olejom. V prípade opotrebenia
koliesok  vozíka je možné tieto vymeniť.

 
TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Dĺžka linky podľa projektu
Dĺžka základného segmentu 3 000 mm
Prierez odsávacej linky 0, 032 m
Dĺžka odsávacej hadice štandardne 5 m
Priemer odsávacej hadice             125 mm  veľké nákladné automobily

100 mm   nákladné automobily
75 mm     osobné automobily

Hmotnosť telesa linky 6 kg / m
Hmotnosť odsávacieho vozíka s hadicou 75 8 kg
Hmotnosť odsávacieho vozíka s hadicou 100 14 kg
Hmotnosť odsávacieho vozíka s hadicou 125  19 kg
Maximálna pojazdová rýchlosť vozidla 15km /hod
Použitý ventilátor podľa projektu
Počet odsávacích vozíkov podľa projektu



OSTATNÉ:

Dopravu dielov odsávacej linky EKOLIN AL na stavbu zaisťuje dodávateľ, pokiaľ
nie je dohodnuté inak.
Dodávateľ nezodpovedá za chyby v elektrickej sieti. V prípade, že si odberateľ zabezpečuje 
elektroinštaláciu vo vlastnej réžii, dodávateľ nepreberá záruku za chybné zapojenie 
elektromotora ventilátora.

Správne zapojenie elektromotora: do hviezdy

1. Odsávacia hadica s koncovkou
2. Hubica vozíka
3. Odsávací vozík
4. Teleso linky EKOLIN AL
5. Tesniaca manžeta
6. Záves linky základný
7. Záslepka s vývodom
8. Ventilátor radu RVE

VÝROBCA:  EKOLIN s.r.o. Jegorovova č.37/14234, 974 01 Banská Bystrica, SR  


