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Leister AIRPACK
Vysokotlakové dúchadlo

Pred uvedením do prevádzky pre!íta" pozorne návod na obsluhu
a uschova" ho aby bol stále k dispozícii.

SK NÁVOD NA OBSLUHU
(Preklad originálného návodu na obsluhu)

Vysokotlakové dúchadlo Leister AIRPACK je vhodné pre montá! do strojov, zariadení alebo prístrojov
a"je kon#truované pre bezúdr!bovú nepretr!itú prevádzku.

• Dúchadlo je vhodné pre dodávku vzduchu v#nev$bu%n$ch zónach, v#prostrediach nehor&av$ch, neagresív-
nych a#nev$bu%n$ch plynov.

• Zásobovanie vzduchom ohrieva$ov vzduchu LEISTER, pre prívod !istého vzduchu a chladenie.
• Vetranie kúpe&ov, akvárií a rôzne aplikácie pre textilné stroje.
• Odsávanie zváracích plynov a pár.
• Doprava granulovan$ch a sypk$ch materiálov.
• Vákuum pre sie"otla!ové stroje a odsávacie stoly.

Pou!itie
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Pri otvorení prístroja hrozí nebezpe$enstvo ohrozenia !ivota, preto'e dôjde
k# odkrytiu sú!astí pod napätím a# konektorov. Pred otvorením prístroja je nutné 
odpoji" v%etky pripojené zariadenia k#sieti.

Zariadenie musí by& uzemnené ochrann'm vodi$om.

Menovité napätie, ktoré je vedené na prístroj musí súhlasi" so sie"ov$m 
napätím. Dúchadlo mo'no pripoji" a#uvádza" do prevádzky v$lu!ne kvalifikovan$
personál.

Nebezpe$enstvo po!iaru a"popálenia! Povrchová teplota dúchadla mô'e by"
aj#viac ako 80 ºC. Na zariadení nesmú by" odkladané alebo upev(ované 'iadne
sú!asti.

Zariadenie chrá(te pred vlhkom a"mokrom. 

Pou!ívajte ochrann' isti$.

Pozor na smer otá$ania.
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Technické údaje
Menovité napätie (+/– 10 %) V~
Frekvencia Hz
Menovit' príkon W
Menovit' prúd A

Max. dodanie vzduchu l/min.
Statick' tlak Pa
Úrove( hluku LpA (dB)

Stupe( krytia (IEC 60529)
Nasávací otvor (vnútorn' ø) mm
V'fukov' otvor (vnútorn' ø) mm
Teplota prostredia °C
Hmotnos& kg
Rozmery mm

  V V
3  230 3  265 3  400 3  460

50 60 50 60
2200 2200 2200 2200

9 9 5,2 5,2

3900 4500 3900 4500
30000 30000 30000 30000

73 73

IP 54 IP 54
ø 60 ø 60
ø 60 ø 60
< 40 < 40
26 26

373 327 365 373 327 365
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Varovanie

Bezpe$nostne upozornenie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedenie dúchadlo s#bo!n$m kanálom

100 Pa = 1 mbar

SKÚ%OBNÉ ZNA)KY



Podmienky pou!itia
• Dúchadlo AIRPACK musí by" upevnené za montá!nu pätku (5) %tyrmi skrutkami M12. Dúchadlo je mo'no

namontova" ako vo vodorovnej, tak v zvislej polohe.
• Dúchadlo chráni" pred vibráciami a#otrasmi.

Dôle!ité upozornenie: • Dúchadlo nesmie by" prevádzkované s# uzavret$mi nasávacími alebo v$fukov$mi 
hrdlami. Pri%krtením prúdu vzduchu vzniká teplo uvo&nené kompresiou, ktoré ohrieva
dúchadlo i#vzduchové potrubie. Pou'íva" v$lu!ne kovové alebo teplo-vzdorné potrubie.
Potrubie pripevni" k prírube MP6 (1& 2) hadicovou svorkou. 

• Dúchadlo mô'e by" prevádzkované iba s#ochrann$m motorov$m isti!om. Menovit$
prúd (vi) typov$ %títok) nesmie by" prekro!en$.

Kon#truk$né rozmery v"mm

Prevádzka
• Prípustná teplota prostredia a# nasávacieho vzduchu je –15 °C a¢ +40 °C. Je treba zaisti" dobré vetranie 

prostredia.
• V#pra%nom prostredí namontova" na nasávací otvor (2) nerezov$ filter Leister.
• Pripojenie dúchadla na elektrickú sie" musí vykona" odborník. Pozor na smer otá$ania!
• Pripojenie na svorkovnici (4) musí by" vykonané pod&a daného sie"ového napätia.

Ochrann$ vodi! pripoji" na uzem(ovaciu svorku. Zmera" zemn$ odpor.

Popis prístroja
1. Príruba v$fukového otvoru MP6, ø 60
2. Príruba nasavaciaho otvoru MP6, ø 60 (so sitom)
3. Motor
4. Svorkovnicová skri(a 
5. Montá'na pätka
6. Kryt dúchadla
7. Alternatívna pozícia pre v$fukov$ otvor
8. Alternatívna pozícia pre nasávací otvor
9. Závesn$ bod
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OBSLUHA Vysokotlakové dúchadlo Leister AIRPACK
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L1  L2 L3 L1  L2 L3

50 Hz 230 V
60 Hz 265 V

50 Hz 400 V
60 Hz 460 V
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U1

U2
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W1 U1 V1 W1

W2 U2 V2

Schéma pripojenia svor-
kovnicovej skrine (4)
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• Mô!e sa pou!íva" iba príslu#enstvo Leister.

• Pri zne$istení je treba vy$isti" nerezov% filter a&sitko v prírube nasávacieho otvoru MP6 (2), preto!e inak
by sa mohol motor (3) prehria". Integrované sitko mo!no za ú$elom $istenia demontova" povolením dvoch
svoriek M6 na prírube nasávacieho otvoru MP6 (2).

• Opravy sa musia necha" prevádza" v%lu$ne v& autorizovan!ch servisn!ch strediskách firmy LEISTER. Tieto 
strediská poskytujú odbornú a& spo'ahlivú opravársku slu!bu za pou!itia originálnych náhradn%ch dielov pod'a 
elektrick%ch schém a&kusovníka.

• Ru$enie a&zodpovednos" za kvalitu prístroja je prevádzané pod'a popisu na prilo!enom záru$nom liste resp. pod'a
doposia' platn%ch obchodn%ch  a&dodávacích podmienok. 

• Firma Leister odmieta záruku na prístroje, ktoré nie sú v& originálnom stave. Prístroje nesmú by" v& !iadnom 
prípade upravované prípadne pozmenené.

Technické zmeny sú vyhradené.

Va"e autorizované servisné stredisko:

WELDPLAST SK s.r.o.
Kamenná cesta 91
010 01 #ilina

Tel. predaj$a: +421 415 166 068, +421 904 444 155
Tel. servis: +421 948 339 226
Email: info@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk

Údr%ba

Záruka

Servis a opravy

Príslu"enstvo
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