
TECHNICKÉ  PODMIENKY
NÁVOD NA ÚDRŽBU 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.
Štandartná 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 /.

MONTÁŽ A OBSLUHA:

Inštalácia:  Maximálna výška upevnenia odsávača je 5 bm.
1. Plocha, na ktorú sa navíjací odsávač EKOLIN – NED uchytáva, musí byť v rovine.

Diery priemeru 12mm vyvŕtajte podľa dodanej šablóny.
2. Upevnite konzolu tak, aby bola horizontálne a presvedčte sa, že spojovací materiál

je pevne v stene alebo v stope. Skrutky dotiahnite silou  6 500N.
3. Na hadicu pripevnite stop-zarážku tak, aby hadica bola v požadovanej výške.

viď.obr.
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POZOR !!!  
Nikdy nesnímajte odsávaciu hadicu alebo neopravujte zariadenie bez zatlačenia
bezpečnostného zámku.  

viď.obr.

Zarážkové zariadenie:
Zariadenie slúži na nastavenie požadovanej pozície hadice. Pri dodávke je nastavené 
na montáž na strop / poloha A /.  Pre montáž na stenu musí byť zarážka prepnutá
do polohy B.

viď.obr.
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Nastavenie sily pružiny: - platí len v prípade, ak dodávateľ neprevádza súčasne aj montáž
zariadenia. Z výroby je pružina nastavená na strednú hodnotu.

Zvýšenie sily: 1. Presvedčte sa, či sa celá hadica zmestí na odsávač
2. Použite zasúvací napinák, dodaný s odsávačom a otáčajte ho v smere šípky 
3. Napínajte pomaly a testujte, či sa zvyšuje sila
4. Maximálna sila je, keď sa dá celá hadica ešte odvinúť

Zníženie sily: 1. Presvedčte sa, či sa celá hadica zmestí na odsávač
2. Stlačte bezpečnostnú zarážku – A
3. Odopnite stop – zarážku 
4. Otočte hadicu a pripevnite späť stop – zarážku
5. Vypnite bezpečnostnú zarážku – A

viď.obr.

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 el.sieti a elektroinštalácii.

zapojenie elektromotora: do hviezdy
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Odopínanie od výfuku:
Koncovka je opatrená gumovými popruhmi. Tieto po skončení práce uvolníme a koncovku 
zosunieme z výfuku. Je vhodné, ak obsluha hadicu pridržuje až do samotného navinutia 
na teleso odsávača.

viď.obr.

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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