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1. Ostrzeżenia
Niebezpieczn enapięcie
Przy instalacjach elektrycznych mogą pracować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy

Niebezpieczne napięcie
Zgodnie z wytycznymi ANSI
Z535 (American National
Standards Institute)

Elektrycy
Oznaczone prace mogą być
przeprowadzone wyłącznie
przez wykwalifikowanych
elektryków

Automatyczny rozruch
Przy pracach serwisowych
maszyna musi być wyłączona
z prądu.

Gorące powierzchnie
powodują poparzenia.Przed
konserwacją należy poczekać
do czasu ich ochłodzenia.

Uwaga
Nieprzestrzeganie przepisów
prowadzi do uszkodzenia
pompy

Pompa pracuje bez oleju
Należy unikać zasysania mgły
olejowej

Nie wolno obciążać
oznaczonych miejsc

Nie wolno tłoczyć cieczy

Nie wolno tłoczyć
substancji grożących wybuchem

Nie wolno tłoczyć
substancji łatwopalnych

Nie wolno tłoczyć
substancji trujących

Należy nosić
rękawice ochronne

Należy założyć
nauszniki ochronne
Informacje o poziomie
ciśnienia akustycznego np.
85 dB(A)

Zasada działania

Prace konserwacyjne
Regularnie przestrzegać
oznaczonych przepisów
pracy.
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O

2L

Ustawienie
Nieprawidłowa pozycja
instalacji

3. Nakazy
Należy założyć
okulary ochronne

4. Wskazówki
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Zasada działania
Pompa łopatkowa Wyłącznie
powietrze dopuszczalne jest
jako czynnik transportujący
Składowanie/ustawienie
Należy chronić pompę przed
wilgocią

-p

Wykonanie
Pompa próżniowa

Ustawienie Parametry zachowują ważność do wysokości 800 m

max.
800m
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Wykonanie
Sprężarka
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Dalsze informacje
(dane opcjonalne)
- tabliczki znamionowe
- Internet
Zawór
bezpieczeństwa
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Dmuchawa bocznego kanału Wyłącznie powietrze dopuszczalne
jest jako czynnik transportujący

Pole wirowe obracające się
w prawą stronę powstałe po
stronie zakładu jako warunek
dla przyłączenia pompy
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Interwał włączania
nie większy niż 10x na godzinę
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Przewidziany wyłącznik samoczynny silnikowy

U1 V1 W1
=OFF

M
3

Oznaczone miejsca wydmuchać sprężonym powietrzem

3000 h

Interwał konserwacji
dla pomiaru suwmiarką
co 3000 godzin roboczych.
Przestrzegać najmniejszego
wymiaru.

Konserwacja (Filtr)

W zależności od nagromadzenia
się kurzu wymienić zapchane
pochłaniacze, zutylizować stare
pochłaniacze.

