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LEISTER AIRPACK
vvyyssookkoottllaakkéé  ddmmyycchhaaddlloo

Pœed uvedením do provozu si pozorn§ pœeªt§te návod k pou¢ití
a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

CZ NÁVOD K POUÍITí

• VVyyssookkoottllaakkéé  ddmmyycchhaaddlloo  LLEEIISSTTEERR  AAiirrppaacckk  jjee  vvhhooddnnéé  pprroo  mmoonnttáá¢¢  ddoo  ssttrroojjææ,,
zzaaœœíízzeenníí  nneebboo  ppœœííssttrroojjææ  aa  jjee  kkoonnssttrruuoovváánnoo  pprroo  bbeezzúúddrr¢¢bboovv¥¥  nneeppœœeettrr¢¢iitt¥¥  pprroovvoozz

• Dmychadlo je vhodné pro dodávku vzduchu v nev¥buƒn¥ch zónách, v
prostœedí nehoœlav¥ch, neagresivních a nev¥buƒn¥ch plynæ

• Pro zásobování vvzzdduucchhoovv¥¥cchh  oohhœœíívvaaªªææ  LLEEIISSTTEERR vzduchem, pro pœívod ªerstvého
vzduchu i pro chlazení

• Ventilace lázní, akvárií a nejræzn§jƒí aplikace pro textilní stroje
• Odsávání plynæ pœi svaœování, odsávání par
• Doprava granulátæ a sypk¥ch materiálæ
• Vakuum pro sítotiskové stroje a vzduchové polƒtáœe

PPOOUUÍÍIITTíí
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Pœi otevœení pœístroje hrozí nneebbeezzppeeªªíí  ¢¢iivvoottaa,, proto¢e
dojde k odkrytí  souªástí pod nap§tím a konektoræ.
Pœed otevœením pœístroje je nutno odpojit veƒkeré 
pœipojení zaœízení k síti.

ZZaaœœíízzeenníí  mmuussíí  bb¥¥tt  uuzzeemmnn§§nnoo  oocchhrraannnn¥¥mm  vvooddiiªªeemm..

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí uvedené na pœístroji musí souhlasit se
sít’ov¥m nap§tím. Dmychadlo smí pœipojovat a uvád§t
do provozu pouze kvalifikovan¥ personál.

NNeebbeezzppeeªªíí  ppoo¢¢áárruu  aa  ppooppáálleenníí !! Povrchová teplota 
dmychadla mæ¢e ªinit i více ne¢ 80°C. Na zaœízení 
nesmí b¥t odkládány nebo upevňovány ¢ádné souªásti.

ZZaaœœíízzeenníí  cchhrraaˇ̌nnttee  ppœœeedd  vvllhhkkoossttíí  aa  mmookkrreemm..

PPoouu¢¢íívveejjttee  oocchhrraannnn¥¥  mmoottoorroovv¥¥  jjiissttiiªª..

PPoozzoorr  nnaa  ssmm§§rr  oottááªªeenníí..

230

400

JJmmeennoovviitt¥¥  ppœœííkkoonn kW
JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí  (+/– 10 %) V~
JJmmeennoovviitt¥¥  pprroouudd A

KKmmiittooªªeett Hz
MMaaxx..  ddooddáávvkkaa  vvzzdduucchhuu  l/min.
SSttaattiicckk¥¥  ttllaakk Pa
ÚÚrroovveeˇ̌nn  hhlluukkuu LpA (dB)

SSttuuppeeˇ̌nn kkrryyttíí  (IEC 529)
NNaassáávvaaccíí  oottvvoorr  ((vvnn§§jjƒƒíí  øø)) mm
VV¥¥ffuukkoovv¥¥  oottvvoorr  ((vvnn§§jjƒƒíí  øø)) mm
TTeepplloottaa  pprroossttœœeeddíí °C
HHmmoottnnoosstt kg
RRoozzmm§§rryy  ((hh  ´ ƒƒ  ´ vv)) mm

2.2 2.2
Æ 3 ´ 230 Y 3 ´ 400

9 5.2

50 60 50 60
3500 4100 3500 4100

24000 28 000 24000 28 000
73 73

IP 54 IP 54
ø 60 ø 60
ø 60 ø 60
< 40 < 40
25 25

345 ´ 335 ´ 345 345 ´ 335 ´ 345
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VVŸŸSSTTRRAAHHAA

UUPPOOZZOORRNN‰‰NNíí

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

PPrroovveeddeenníí ddmmyycchhaaddlloo  ss  bbooªªnníímm  kkaannáálleemm

100 Pa = 1 mbar

ZZKKUU‡‡EEBBNN¡¡  ZZNNAA··KKYY



PPooddmmíínnkkyy  ppoouu¢¢iittíí
• Dmychadlo AirPack musí b¥t upevn§né zzaa  mmoonnttáá¢¢nníí  ppaattkkuu  ((66)) ªtyœmi ƒrouby M12.

Dmychadlo je mo¢no namontovat jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze.
• Dmychadlo chraňte pœed vibracemi a otœesy.

DDæællee¢¢iittéé  uuppoozzoorrnn§§nníí::
• Dmychadlo nesmí b¥t provozováno s uzavœen¥mi nasávacími nebo v¥fukov¥mi

hrdly. Pœiƒkrcením proudu vzduchu vzniká teplo uvoln§né kompresí, které ohœívá
dmychadlo i vzduchové potrubí. Pou¢ívejte pouze kovové nebo teplotn§ odolné
potrubí. Potrubí pœipevn§te k ppœœíírruubb§§  ((11)) hadicovou svorkou.

• Dmychadlo smí b¥t provozován pouze s ochrann¥m motorov¥m jistiªem. 
Jmenovit¥ proud (viz typov¥ ƒtítek) nesmí b¥t pœekroªen.

• Konstrukªní rozm§ry v mm

PPrroovvoozz
• Pœípustná teplota prostœedí a nasávaného vzduchu ªiní –15 °C a¢ +40 °C. Je tœeba

zajistit dobré v§trání prostœedí.
• V praƒném prostœedí namontujte nnaa  nnaassáávvaaccíí  oottvvoorr  ((22)) nerezov¥ filtr LEISTER.
• Pœipojení dmychadla na elektrickou sít’musí provést odborník. PPoozzoorr  nnaa  ssmm§§rr

oottááªªeenníí !! – viz ƒipka na kkrryyttuu  ddmmyycchhaaddllaa  ((77))..
• Pœipojení nnaa  ssvvoorrkkoovvnniiccii  ((44)) musí b¥t provedeno podle daného sít’ového nap§tí.

Ochrann¥ vodiª pœipojte na zemnící svorku. Zm§œte zemní odpor.

PPooppiiss  ppœœííssttrroojjee
1. Pœíruba v¥fukového otvoru ø 60
2. Pœíruba nasávacího otvoru ø 60
3. Motor
4. Skœíň elektrické svorkovnice
5. Víko skœín§ elektrické svorkovnice
6. Montá¢ní patka
7. Kryt dmychadla
8. Víko dmychadla
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OOBBSSLLUUHHAA VVyyssookkoottllaakkéé  ddmmyycchhaaddlloo  LLEEIISSTTEERR  AAIIRRPPAACCKK
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L1  L2 L3
Æ

L1  L2 L3
Y

220–254 V 380–440 V

W2

U1

U2

V1

V2

W1 U1 V1 W1

W2 U2 V2

SScchhéémmaa  ppœœiippoojjeenníí  nnaa  vvííkkuu  sskkœœíínn§§
eelleekkttrriicckkéé  ssvvoorrkkoovvnniiccee  ((55))
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BA AIRPACK/ 06.2001 /CZ

• Smí se pou¢ívat pouze pœísluƒenství LEISTER.

• Jiné nap§t¡

• Pœi zneªiƒt§ní je tœeba vyªistit nerezov¥ filtr a sítko vv  ppœœíírruubb§§  nnaassáávvaaccííhhoo
oottvvoorruu  ((22)),,  proto¢e jinak by se mohl mmoottoorr  ((33)) pœehrát. Integrované sítko lze
za úªelem ªiƒt§ní demontovat povolením dvou ƒroubæ M6 nnaa  ppœœíírruubb§§
nnaassáávvaaccííhhoo  oottvvoorruu  ((22))..

• Opravy se musí nechat provád§t v¥luªn§ v aauuttoorriizzoovvaann¥¥cchh  sseerrvviissnníícchh  ssttœœeeddiissccíícchh
ffiirrmmyy  LLEEIISSTTEERR.. Tato stœediska poskytují odbornou a spolehlivou oopprraavváárreennsskkoouu  sslluu¢¢bbuu
za pou¢ití originálních náhradních dílæ podle elektrick¥ch schémat a kusovníkæ
bb§§hheemm  2244  hhooddiinn..

• Ruªení a odpov§dnost za kvalitu pœístroje je provád§no dle popisu na
pœilo¢eném záruªním listu resp. dle doposud platn¥ch obchodních a
dodacích podmínek.

• Firma Leister odmítá záruku na pœístroje, které nejsou v originálním stavu.
Pœístroje nesmí b¥t v ¢ádném pœípad§ upravovány pœípadn§ pozm§ňovány.

TTeecchhnniicckkéé  zzmm§§nnyy  jjssoouu  vvyyhhrraazzeennyy..

VVaaƒƒee  aauuttoorriizzoovvaannéé  sseerrvviissnníí  ssttœœeeddiisskkoo::

ZZÁÁRRUUKKAA  AA  RRUU··EENN¡¡

SSEERRVVIISS  AA  OOPPRRAAVVYY

ÚÚDDRRÍÍBBAA

SSPPEECCIIÁÁLLNN¡¡  PPRROOVVEEDDEENN¡¡

PPŒŒ¡¡SSLLUU‡‡EENNSSTTVV¡¡
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