
NÁVOD NA OBSLUHU
NAVÍJACIEHO ODSÁVAČA EKOLIN – NED

Dostáva sa Vám do rúk  výrobok švédskej firmy NEDERMAN. Ide o navíjací odsávač, ktorý 
firma EKOLIN s.r.o. dopĺňa o komponenty vlastnej výroby a na slovenský trh ho uvádza pod 
typovým označením EKOLIN – NED.

POUŽITIE:

Navíjací odsávač EKOLIN – NED slúži na odsávanie výfukových plynov do teploty
150º  C na stacionárnych pracoviskách vo výrobných a opravárenských halách, ako aj
na miestach merania emisií. Môže byť použitý pre osobné aj úžitkové vozidlá. Rozdiel
je len v priemere použitej hadice.

TECHNICKÝ  POPIS:

Navíjací odsávač EKOLIN – NED sa skladá z telesa odsávača, odsávacej hadice a koncovky.
Štandardná dĺžka hadice je 5bm, pri potrebe dlhšej hadice je možné dodať až 9bm. Typ 
použitej koncovky závisí od špecifikácie odberateľa. Ide o gumové koncovky na osobné 
vozidlá, variantu koncovky upravenej pre sondu,  gumovú koncovku 190 pre nákladné 
vozidlá, ako aj plechové koncovky podľa typu odsávaných áut. Navíjací odsávač EKOLIN – 
NED môže byť dodaný s ventilátorom, alebo bez ventilátora / v prípade, že odsávač je 
zapojený skupinovo s centrálnym odsávaním /.

OBSLUHA:

Toto zariadenie môže obsluhovať iba pracovník, na tieto práce určený a vyškolený. Pri 
inštalovaní navíjacieho odsávača našou firmou prevedie školenie dodávateľ pri odovzdávaní
zariadenia. V prípade, že si odberateľ inštaluje zariadenie sám, musí svojich zamestnancov 
poučiť a vyškoliť na základe dodaných Technických podmienok.
      
Pracovník pristúpi k zariadeniu, stiahne si hadicu s odsávacou koncovkou priamo k výfuku 
a následne ju naň nasadí. Koncovku natlačí na výfuk a následne ju zaistí gumovým 
popruhom. vypínačom umiestneným na stene / podľa projektu / zapne ventilátor. 
Po ukončení prác pracovník vypne vypínačom ventilátor a následne uvoľní gumový popruh
a koncovku, spolu s odsávacou hadicou opatrne stiahne s výfuku. Následne potiahne hadicu 
krátkym pohybom k sebe, aby aktivoval pružinu na odsávači, pomocou ktorej sa hadica sama 
navinie na teleso odsávača. Je vhodné, aby obsluha počas navíjania hadice túto pridržením
kontrolovala.



Elektroinštalácia:
Pri dodávke navíjacieho odsávača s ventilátorom si dajte zapojiť motor ventilátora
k elektrickej sieti odborníkom. Dodávateľ neposkytuje záruku na vady spôsobené
neodborným zapojením elektromotora , chybami v elektrickej sieti a elektroinštalácii.

Technické údaje:

Pripojovacie rozmery:         370 x 225 mm
Dĺžka odsávacej hadice:                štandardná  5 m

         maximálna 9 m
Priemer odsávacej hadice: osobné automobily -  75 

nákladné automobily – 100
Otvor pre upevňovaciu skrutku:        12 mm
Hmotnosť: s ventilátorom –  64kg

bez ventilátora – 50kg
Použitý elektromotor:                        DOR 71M2-4A-157, 0,37kW, 400V, 1370ot./min.

-  ventilátor RVE 160/1400
DOR 71M2-2A-157, 0,55kW, 400V, 2800ot./min.
-  ventilátor RVE 160/2800

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