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Grafické znázorn ní pokyn a
upozorn ní
Bezpe nostní pokyny obsaené v této p íru ce, jejich nedodrení m e mít za následek
ohroení zdraví osob, jsou zvýrazn né tímto symbolem.

Na takvém míst jsou uvedené
rady nebo pokyny pro usnadn ní práce s p ístrojem a zajit ní
bezpe ného provozu.

Ne vysokotlaký isticí stroj poprvé spustíte, musíte si pozorn
p e íst tento návod k obsluze.
Uschovejte si tyto pokyny pro
pozd jí pouití.

Tento symbol najdete u takových pokyn a upozorn ní týkajících se bezpe nosti, p i jejich
nedodrení m e dojít ke vzniku
nebezpe í pokození p ístroje a
naruení jeho funk nosti.

1 D leité bezpe nostní pokyny
P eprava
P eprava vysokotlakého isticího stroje je snadná díky jeho
velkým kol m.
Pro vai vlastní bezpe nost
Vysokotlaký isticí stroj sm jí
pouívat pouze osoby pou ené
o jeho pouívání, které byly
výslovn pov eny jeho provozem.
A koli je obsluha velmi snadná,
nenechte d ti pouívat isticí
stroj.
Veobecné
Pouití vysokotlakého isticího
stroje podléhá p ísluným místním p edpis m.
Krom návodu k obsluze a
závazných bezpe nostních
p edpis platných v zemi pouití dodrujte i ostatní obecn
uznávané p edpisy pro bezpe nost a správné pouití.
Nepouívejte ádné nebezpe né pracovní postupy.
4

Pro bezpe nou p epravu ve/na
vozidlech doporu ujeme zamezit monému posunování a naklán ní za ízení prost ednictvím
upevn ní pomocí pás .
P ed p epravou za teplot okolo
0 °C nebo pod 0 °C je t eba
naplnit erpadlo nemrznoucí
sm sí (viz kapitola 6).
P ed sput ním isticího
stroje
Pokud byl vá 3fázový isticí
stroj dodán bez zástr ky, nechte si od elektriká e namontovat
vhodnou 3fázovou zástr ku se
zemnicím vodi em.
P ed pouitím zkontrolujte, zda
je vysokotlaký isticí stroj v bezpe ném a ádném stavu.
Pravideln kontrolujte napáje-

1)

cí kabel, abyste se ujistili, e
není pokozen ani nevykazuje
známky stárnutí.
Pouívejte vysokotlaký isticí
stroj pouze tehdy, kdy je hlavní
p ívod napájení v bezpe ném
stavu (nebezpe í úrazu elektrickým proudem, je-li pokozený!).
Zkontrolujte jmenovité nap tí
vysokotlakého isticího stroje,
ne ho p ipojíte k hlavnímu p ívodu napájení. Ujist te se, e
nap tí uvedené na výkonovém
títku odpovídá nap tí místního
hlavního p ívodu napájení.
Velmi doporu ujeme, aby byl
p ívod napájení p ipojen k vysokotlakému isticímu stroji p es
chráni zbytkového proudu.
Toto za ízení zastavuje p ívod
elekt iny, pokud svodový zemní
proud p ekro í 30 mA po dobu
30 ms, nebo má zemnicí testovací obvod.
isticí stroj provozujte pouze ve
vzp ímené poloze!
Dodrujte prosím na ízení a
ustanovení platná ve vaí zemi.
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Ne vysokotlaký isticí stroj
uvedete do provozu, vizuáln
zkontrolujte vechny hlavní
sou ásti.

Nilfisk-ALTO No. 104209627

UPOZORN NÍ!
Vysokotlaké vodní trysky mohou být p i nesprávném pouití
nebezpe né. Tryska nesmí
sm ovat k osobám, zví at m,

elektrickému za ízení pod proudem nebo na samotný isticí
stroj.
Noste náleitý ochranný od v a
ochranu o í.
Nemi te tryskou proti sob
nebo jiným osobám za ú elem
it ní od v nebo obuvi.
B hem provozu isticího stroje
jsou vyvíjeny síly zp tného rázu
u st íkacího za ízení, a kdy je
post ikový násadec dren ikmo, p sobí také kroutivá síla.
St íkací za ízení proto musí být
pevn dreno ob ma rukama.

povrchem, abyste zabránili pokození povrchu.
Nepouívejte vysokotlakou hadici ke zvedání zát í.
POZNÁMKA!
Maximální povolený pracovní
tlak a teplota jsou uvedené na
vysokotlaké hadici.
P esta te isticí stroj pouívat,
pokud se pokodí hlavní p ívod
napájení nebo vysokotlaká hadice.
Zajist te dostate nou cirkulaci
vzduchu. isticí stroj nezakrývejte ani neprovozujte v nedostate n v traných prostorách!
Skladujte isticí stroj
tam, kde nebude vystaven mrazu!
isticí stroj nikdy neprovozujte
bez vody. Dokonce i krátkodobý
nedostatek vody m e vést k
vánému pokození t sn ní
erpadla.
Vypn te isticí stroj max. po 3
minutách.
P ipojení vody

isticí stroj nepouívejte, pokud
se v pracovní oblasti zdrují
lidé bez ochranného od vu.
Zkontrolujte, e se b hem it ní nebudou z it né oblasti
smývat nebezpe né látky (nap .
azbest, olej), které jsou kodlivé pro ivotní prost edí.
VÝSTRAHA!
Tento stroj je ur en pro pouití
s isticím prost edkem, který
dodává nebo doporu uje výrobce. Pouití jiných isticích prost edk nebo chemikálií m e
nep ízniv ovlivnit bezpe nost
stroje.
Nebezpe í výbuchu  Nest íkejte ho lavé kapaliny.
Ne ist te citlivé ásti z gumy,
tkaniny apod. 0° tryskou. Udrujte dostate nou vzdálenost
mezi vysokotlakou tryskou a

Tento vysokotlaký
isticí stroj se smí
p ipojovat k rozvodu
pitné vody pouze tehdy, kdy
byl namontován vhodný prvek
k prevenci zp tného proudu.
Typ BA podle normy EN 1717.
Prvek k prevenci zp tného
proudu je moné objednat pod
ísly 106411177, 106411178,
106411179 a 106411184. Délka
hadice mezi prvkem k prevenci
zp tného proudu a vysokotlakým isticím strojem musí
init alespo 12 metr (min.
pr m r 1,9 cm) ke zmírn ní
p ípadných zvýených tlak .
Sání (nap íklad z nádre na
de ovou vodu) se provádí bez
pouití prvku k prevenci zp tného proudu. Doporu ená sací
souprava: 61256. Jakmile voda
prote e ventilem BA, nepovauje se u za pitnou.

Speciální p ísluenství / varianty modelu
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Provoz
UPOZORN NÍ!
Nevhodné prodluovací vedení m e p edstavovat zdroj
nebezpe í. Kabel vdy zcela
odvi te z cívek, abyste zabránili
p eh átí napájecího kabelu.
Zástr ky a konektory hlavního
napájecího vedení musejí být
odolné alespo proti st íkající
vod .
Nepoko te hlavní napájecí
vedení (nap . p ejetím, taháním
nebo sk ípnutím).
Napájecí kabel odpojujte pouze
zataením za zástr ku (netahejte za napájecí kabel).
Elektrické za ízení

UPOZORN NÍ!
Nikdy nest íkejte vodu na elektrické za ízení: nebezpe í ohroení osob, vzniku v cných kod
nebo zkratu.
isticí stroj se smí zapojovat
pouze do správn namontované zásuvky.
Zapnutí isticího stroje m e
zp sobit kolísání nap tí.
Ke kolísání nap tí by nem lo
docházet, pokud je impedance
v bod p enosu mení ne 0,15
. Máte-li pochybnosti, zeptejte
se svého místního elektriká e.
Údrba a opravy
UPOZORN NÍ!
P ed it ním nebo provád ním
údrbá ských prací na isticím
stroji vdy vytáhn te zástr ku z
napájecí zásuvky.
Provád jte pouze postupy údrby
popsané v návodu k obsluze. Pouívejte pouze originální náhradní díly
Nilfisk-ALTO.
Neprovád jte ádné technické úpravy vysokotlakého isticího stroje.
5
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Zajist te, aby byla pravideln
provád na údrba stroje autorizovaným servisem Nilfisk-ALTO
v souladu s plánem údrby.
Není-li toto dodreno, záruka
pozbývá platnosti.

burger Strasse 449, 50939 Kolín nad Rýnem nebo u p ísluné
asociace pro zákonné pojit ní
odpov dnosti zam stnavatel .

UPOZORN NÍ!
Vysokotlaké hadice, roubení
a spojky jsou d leité pro bezpe nost isticího stroje. Pouívejte pouze vysokotlaké díly
schválené výrobcem!

Nep ijateln vysoký tlak je veden zp t bez zbytkového tlaku
p es obtokové vedení do sacího
vedení erpadla, kdy je sput no bezpe nostní za ízení.
Dekompresní ventil je namontován a uzav en z továrny a
nesmí být upravován.

Hlavní napájecí vedení se nesmí liit od verze uvedené výrobcem a smí být vym ováno
pouze elektriká em.
Kontaktujte prosím servisní odd lení Nilfisk-ALTO nebo autorizovaný specializovaný servis,
je-li t eba provést jakékoli jiné
údrbá ské nebo opravárenské
práce!
Testování
isticí stroj vyhovuje n meckým sm rnicím pro trysková
st íkací za ízení pro kapaliny".
Vysokotlaký isticí stroj musí
být podroben bezpe nostním
zkoukám v souladu se sm rnicemi o bezpe nosti práce s
tryskovými st íkacími za ízeními
pro kapaliny, jak je poadováno, ale alespo kadých 12
m síc , autorizovaným kontrolorem a p ísluná zpráva musí
být uloena.

Dekompresní ventil

Bezpe nostní za ízení
Tepelný sníma :
Tepelný sníma chrání motor
proti p etíení. Stroj se po
n kolika minutách restartuje, a
tepelný sníma vychladne.
Zaji ovací prvek na st íkací
pistoli:
St íkací pistole je vybavena
zaji ovacím prvkem. Kdy se
západka aktivuje, st íkací pistoli
není moné pouívat.
Ñ

Po vekerých opravách nebo
úpravách elektrického za ízení
musí být zm en odpor ochranného vodi e, izola ní odpor a
svodový proud. Dále musí být
provedena vizuální kontrola
hlavního napájecího vedení,
m ení nap tí a proudu a test
funk nosti. Nai poprodejní
servisní technici jsou vám k
dispozici jako autorizovaní kontrolo i.
Úplné sm rnice o bezpe nosti
práce s tryskovými st íkacími
za ízeními pro kapaliny jsou k
dispozici u nakladatelství Carl
Heymanns Verlag KG, Luxem6

1)
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2 Popis
2.1

Pouití za den

Doporu ujeme pouívat tyto výrobky pro volitelné pouití po dobu
p iblin X hodin za den.

POSEIDON 5
0

Hodiny pouití za den

8+

Doporu eno pro pouití x hodin/den

POSEIDON 6
0

Hodiny pouití za den

8+

Doporu eno pro pouití x hodin/den

POSEIDON 7
0

Hodiny pouití za den

8+

Doporu eno pro pouití x hodin/den

2.2

Ú el pouití stroje

Tento vysokotlaký isti byl vyvinut pro profesionální pouití v
zem d lství
výrobních odv tvích
logistice
it ní vozidel
ve ejných budovách
pr myslovém it ní
stavebnictví
potraviná ském pr myslu
atd.
Pouívání vysokotlakého isti e pro r zné istící práce je popsané
v kapitole 5.
P ístroj pouívejte pouze zp sobem popsaným v tomto návodu
k obsluze. P i pouití, je by nebylo v souladu s denovaným ú elem
pouití, by mohlo dojít k pokození p ístroje nebo it ného povrchu
anebo k t kým újmám na zdraví.
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2.3

Ovládací prvky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rukoje se systémem push/pull
St íkací pistole
Elektrické vedení
Drák pro vysokotlakou hadici
Vysokotlaká hadice
Upev ovací roub
Násadec1)
Parkovací brzda1)
P ípojka vysokotlaké hadice (na standardních modelech bez hadicového navijáku)1)
P ípojka vody a vstupní filtr vody
oupátko pro kontrolu mnoství oleje
Tlakom r1)
Hlavní vypína
Regulace dávkování chemikálie1)
Regulace pr toku vody1)
Nádr na chemikálii1)
Uzáv r

1
4
5
7

4

3
2
14
12
11

16
6

13
17
15
10
9
8
ïðéïìêéðð

8

1)
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3 P ed uvedením do provozu
3.1

Ustavení
UPOZORN NÍ!
P ístroj nikdy nezvedejte sami.
Vdy n koho poádejte o pomoc.
1. P edtím, ne p ístroj uvedete
poprvé do provozu, pe liv
zkontrolujte, zda nevykazuje
n jaké nedostatky i závady.
2. V p ípad výskytu poruchy se
okamit obra te na svého
prodejce Nilsk-ALTO.
3. Vytáhn te a zajist te rukoje
v pracovní poloze.

3

3.2

Kontrola mnoství oleje

A

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze
1)

4. Zkontrolujte mnoství oleje.
Na rovin by m l být olej nad
úrovní MIN (A), kdy je olej
studený.

9
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3.3

Napln ní nádre na
istící prost edek1)

1. Nádr napl te istícím prost edkem Nilfisk-ALTO.
2. Vytáhn te hadici na isticí
prost edek a filtr z uloení a
zasu te hadici do otvoru krytu nádre na isticí prost edek.

3.4

P ipojení vysokotlaké
hadice
3.4.1 P ístroje bez bubnu pro
navíjení hadice

1. Vysokotlakou hadici p ipojte
k p ísluné vysokotlaké p ípojce pomocí rychlouzavírací spojky.

POZNÁMKA!
Maximální délka vysokotlaké
hadice je 50m.
3.4.2 P ístroje s bubnem pro
navíjení hadice

C

1. Umíst te rychlospojku vysokotlaké hadice (A) na ep
h ídele.
2. Umíst te vysokotlakou hadici do vodicího prvku (B) a
upevn te ji pomocí p íchytky1).
3. Uvoln te brzdu (C) na vodicím prvku hadicového navijáku1) a navi te vysokotlakou
hadici.

A

B
3.5

10

1. Vodovodní hadici p ed p ipojením k p ístroji krátce propláchn te vodou, aby se do
p ístroje nedostal písek ani
jiné ne istoty.
2. Vodovodní hadici p ipojte pomocí rychlouzavírací spojky
k vodovodní p ípojce.
3. Otev ete kohoutek pro p ívod vody.

P ipojení vodovodní
hadice

1)
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POZNÁMKA!
V p ípad patné kvality vody
(písek atd.) doporu ujeme
namontovat na stroj jemný filtr
vody. Filtr max. 50 mikron .
3.6

Doporu ujeme pouívat hadici
s textilním vyztuením se jmenovitým pr m rem min. 19 mm.

Elektrické p ipojení
îí Ê ñ

Ê

øîî Ê ñ

Ê÷

UPOZORN NÍ!
P ed p ipojením za ízení se
zm nami nap tí: Zkontrolujte,
e p edem vybrané nap tí na
stroji odpovídá nap tí elektrické
instalace. Jinak se mohou elektrická za ízení stroje zni it 1).

UPOZORN NÍ!
P i pouití navijáku kabelu:
Zcela odvi te kabel.
UPOZORN NÍ!
isticí stroj se smí zapojovat
pouze do správn namontované elektrické instalace.
1. Dodrujte bezpe nostní pokyny v kapitole 1.
2. Zasu te zástr ku do elektrické zásuvky.

ìððÊ

ìððÊ

3.6.1 Uvoln ní kabelu

1. Oto te hák k zajit ní kabelu
(A).

A

2. Uvoln te kabel (B).
3. Oto te hák k zajit ní kabelu
zp t.

B

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze
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3.7

BA ventil

Tento vysokotlaký mycí/ isticí p ístroj lze p ipojovat pouze ke
zdroji pitné vody po instalaci p ísluné zp tné klapky, typ BA dle
EN 1717.

(a) Vn jí spojka

BA ventily je moné objednat pod následujícími ísly:
 BA ventil v etn spojek GARDENA: 106411177
 BA ventil v etn spojek NITO: 106411178
 BA ventil v etn spojek GEKA: 106411179
 BA ventil bez spojek: 106411184

BA ventil
(b) Vnit ní spojka

Montání návod

c

Spojky je moné objednat pod následujícími ísly:
 3/4 GARDENA (a): 1608629
 3/4 GARDENA (b): 32541
 3/4 NITO (a): 1602945
 3/4 NITO (b): 1600659
 1/2 NITO (b): 1604669
 3/4 GEKA (a): 1718
 3/4 GEKA (b): 1311
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c









Údrba

12

Namontujte vnit ní spojku na vodovodní kohoutek.
P ipojte (a) na BA ventilu k vodovodnímu kohoutku.
Namontujte vn jí spojku na hadici pro p ívod vody.
P ipojte (b) na BA ventilu k hadici pro p ívod vody.
P ipojte hadici pro p ívod vody k vysokotlakému mycímu stroji.
Pus te vodu a spus te stroj.
UPOZORN NÍ
Prvek k prevenci zp tného proudu m e být namontován
bu svisle, nebo vodorovn a vypout cí otvor (c) musí
sm ovat dol .
Proud vody z vypout cího otvoru (c) nesmí být ni ím
omezován.
Pokud hrozí nebezpe í vniknutí písku do p ívodu vody (tj.
také z vaeho vlastního), musí být namontován p ídavný
filtr mezi vodovodní kohoutek a prvek k prevenci zp tného proudu.
Délka hadice mezi zp tnou klapkou a vysokotlakým mycím za ízením musí init alespo 12 metr (min. pr m r
3/4 palce), aby zmírnila moná tlaková maxima.
Jakmile voda prote e ventilem BA, ji se více nepovauje
za pitnou.
Vdy chra te prvek k prevenci zp tného proudu p ed
mrazem.
Udrujte prvek k prevenci zp tného proudu istý a bez
usazenin.

Alespo jednou ro n následovn zkontrolujte funk nost:
1. Vysokotlaký isticí stroj po práci vypn te.
2. Zav ete ventil vodovodního kohoutku.
3. Upus te tlak v p ívodní hadici sput ním st íkací pistole.
4. Odmontujte prvek k prevenci zp tného proudu. Voda musí vytéct
vypout cím otvorem (c) (max. 100 ml), aby bylo zajit no její odd lení od pitné vody.
5. Pokud se tak nestane, zkuste vy istit BA ventil nebo kontaktujte
svého zástupce spole nosti Nilfisk-ALTO.

1)

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

POSEIDON 5-6-7

4 Obsluha / Provoz
4.1

P ipojení trubkovitého
st íkacího nástavce ke
st íkací pistoli

ß

Þ

POZNÁMKA!
P ed spojením trubkovitého
st íkacího nástavce se st íkací
pistolí je nutno vdy o istit vsuvku od p ípadných ne istot.
4.2

Zapnutí p ístroje
s p ipojením
k vodovodu

Ñ

1. Zatáhn te dozadu za modrý
rychlouvol ovací úchyt (A)
st íkací pistole.
2. Vlote vsuvku post ikového
násadce (B) do rychlouvolovací spojky a spojku uvoln te (A).
3. Zatáhnutím za trubkovitý
st íkací nástavec (nebo jiné
p ísluenství) se p esv d it,
zda je tento se st íkací pistolí
pevn spojený.

1. Hlavní vypína
polohy I.

uve te do

2. Odblokujte st íkací pistoli a
stiskn te spou .
3. Bezpe nostní západku pouívejte i p i krátkodobém p eruení práce.

POZNÁMKA!
N kolikrát aktivujte st íkací pistoli v krátkých intervalech pro
odvzdun ní systému.
isticí stroj se automaticky vypne, a se st íkací pistole uzav e. K op tovnému sput ní
isticího stroje aktivujte st íkací
pistoli.
U model DSS probíhá vypínání
se zpod ním 20 sekund1).

Speciální p ísluenství / varianty modelu
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4.2.1 Zapínání isticího
stroje, kdy je p ipojen
k otev eným nádrím v
sacím reimu1)
(tlakem aktivovaný
model)

1. P ed p ipojením sací soupravy: 61256 k isticímu
stroji napl te hadici vodou.
2. Oto te hlavní vypína do
polohy I.
3. Odblokujte st íkací pistoli
a aktivujte ji.

4.2.2 Zapínání isticího
stroje, kdy je p ipojen
k otev eným nádrím v
sacím reimu1)
(pr tokem aktivovaný
model)

1. P ed p ipojením sací soupravy: 61256 k isticímu
stroji napl te hadici vodou.

ð
×

2. Oto te hlavní vypína do
polohy M.

Ó

3. Odblokujte st íkací pistoli
a aktivujte ji.
4. K op tovnému sput ní isticího stroje znovu aktivujte
hlavní vypína .
POZNÁMKA!
isticí stroj se automaticky
vypne po p estávkách delích
ne n kolik minut.
Viz kapitola 9.4 pro max. sací
výku.

14
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4.3

Regulace tlaku s
násadcem Tornado
Plus a násadcem
PowerSpeedVario Plus

1. Oto te úchytem na násadci:
 vysoký tlak = ve sm ru
hodinových ru i ek (+)
 nízký tlak = proti sm ru
hodinových ru i ek (-)

4.4

Regulace tlaku s hlavicí
trysky FlexoPowerPlus
a násadcem
PowerSpeedVario Plus

ÓßÈ

 vysoký tlak = MAX.

ÝØÛÓ

4.5

Pouívání istících
prost edk

ÓßÈ

ÝØÛÓ
POZNÁMKA!
i stí cí pr ost ed ky n esmí
zaschnout. Jinak by mohlo
dojít k pokození it ného
povrchu!

Speciální p ísluenství / varianty modelu
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1. Oto te krytem hlavice trysky
FlexoPowerPlus:

 nízký tlak = MIN. (CHEM)

Nasávání istících prost edk
sériov
montovaným injektorem je moné pouze p i provozu
s nízkým tlakem:
1. Na e te isticí prost edek
podle pokyn výrobce.
2. Násadec Tornado Plus a
násadec PowerSpeedVario
Plus1): Nastavte regulaci tlaku na post ikovém
násadci na nízký tlak (-);
nebo hlavice trysky FlexoPowerPlus1): oto te krytem
hlavice trysky FlexoPowerPlus sm rem k CHEM a
po zaráku.
3. Nasávaný objem isticího
prost edku m e být regulován otá ením dávkovacího ventilu.
4. Vyberte nádr A oto ením
dávkovacího ventilu na
stranu A. Vyberte nádr B
oto ením dávkovacího ventilu na stranu B.
5. Hlavní vypína
Oto te vypína do polohy
I.
6. Aktivujte st íkací pistoli.

15

POSEIDON 5-6-7

4.6

Zvedání je ábem

A

1. P ed zvedáním je ábem
musí být stroj vyváený.
Povolte roub (A), zatla te
rukoje (B) mírn dop edu.

B

2. Kdy jsou ob zna ky v
jedné rovin (C), rukoje je
v poloze pro zvedání je ábem.

C

3. Dejte pozor na utaení
roubu (D) v poloze pro
zvedání.
4. Ovi te lano okolo st edu
rukojeti (E), aby se je áb
mohl zaháknout.

E

D

VÝSTRAHA!
Nezdrujte se pod strojem
zav eným ve vzduchu.

16

1)

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

POSEIDON 5-6-7

5 Oblasti aplikace a metody práce
5.1

Obecné pokyny

Efektivního it ní vysokým tlakem dosáhnete tak, e budete dodrovat n kolik málo zásadních pokyn , které zkombinujete s Vaimi
vlastními zkuenostmi z p ísluných speciálních oblastí. P ísluenstvím a istícími prost edky je moné, p i jejich správném pouívání,
zesílit istící ú inek . Na tomto míst naleznete n kolik základních
pokyn .

5.1.1 Namá ení

Usazené nebo tlusté vrstvy ne istot lze uvolnit nebo nechat zm knout odmo ením. Toto je ideální metoda nap íklad v zem d lství
 t eba v prase ích chlévech. Ideálního odmo ení lze dosáhnout
pouitím p ny nebo oby ejného zásaditého isticího prost edku.
P ed tlakovým it ním nechte p ípravek na pinavém povrchu p sobit po dobu asi 1030 minut. Výsledkem bude výrazné urychlení
procesu vysokotlakého it ní.

5.1.2 Nanáení istících
prost edk a p ny

P na nebo isticí prost edek se musí aplikovat na suché povrchy,
aby byl p ípravek v p ímém kontaktu s ne istotami. isticí p ípravky se aplikují zdola nahoru, nap íklad na karosérii, aby nevznikala
super istá místa, kde se isticí prost edek hromadí ve vyí koncentraci a stéká dol . Nechte isticí prost edek p sobit po n kolik
minut, ne ho opláchnete, ale nikdy ho nenechte uschnout na povrchu, který se má vy istit.

5.1.3 Teplota

Ú inek it ní roste s vyími teplotami. Zejména tuky a oleje se odd lují od povrchu snadn ji a rychleji. Proteiny se od povrchu odd lují nejlépe p i teplotách okolo 60 °C, oleje a tuky p i 70 °C a 90 °C.

5.1.4 Mechanické p sobení

Pro rozpout ní silných vrstev ne istot je zapot ebí dopl kového
mechanického p sobení. Speciální rozpraovací trubky a (rotující)
mycí kartá e jsou p i odd lování vrstvy ne istot od povrchu nejefektivn jí.

5.1.5 Velký výkon vody a
vysoký tlak

Vysoký tlak není vdy nejlepím eením a p íli vysoký tlak m e
povrchovou plochu pokodit. istící ú inek závisí také na výkonu
vody. Tlak o velikosti 100 bar je pro it ní vozidel dosta ující (ve
spojení s teplou vodou). V tí výkon vody umo uje oplachování a
transport uvoln ných ne istot.

Speciální p ísluenství / varianty modelu
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5.2 Typické aplikace
5.2.1 Zem d lství
Pouití

P ísluenství

Metoda

Stáje
Prase í chlévy

Chemická p na
1. Odmá ení  aplikujte p nu na vechny povrchy
Vst ikova e
(zdola nahoru) a po kejte asi 1030 minut.
P nový násadec
2. Ne istoty odstra te vysokým tlakem pop . pomocí
it ní zdí, podlah Násadec Powerspeed
odpovídajícího p ísluenství. Na svislých plochách
a za ízení
Podlahový isti
pracujte op t sm rem zdola nahoru.
3. Pro transport velkého mnoství ne istot nastavte na
isticí p ípravky
Universal
nejvyí moný pr tok vody.
Alkafoam
4. Pro zajit ní hygienického prost edí pouívejte
pouze doporu ené dezinfek ní prost edky.
Disinfectant
Dezinfek ní prost edky nanáejte pouze po úplném
DES 3000
odstran ní ne istot.
DES 4000
Vozový park
Traktor, pluh atd.

Standardní nástavec
Injektor istícího
prost edku
Nástavec
Powerspeed
Zahnutý nástavec
a p ístroj na mytí
spodku
Kartá e

1. Na povrchovou plochu naneste istící prost edek,
aby se ne istoty odd lily od povrchu. Pracujte zdola
nahoru.
2. Opláchn te proudem vody o vysokém tlaku.
Pracujte op t sm rem zdola nahoru. Pro it ní
t ko p ístupných míst pouijte p ísluenství.
3. Choulostivé ásti jako jsou motory a pry ist te
niím tlakem, ím p edejdete jejich pokození.

5.2.2 Vozidla
Pouití
Karosérie

isticí p ípravky

18

P ísluenství
Standardní násadec
Vst ikování isticího
prost edku
Ohnuté násadce a
mycí kartá e pro
pouití pod
podvozkem
Aktive Shampoo
Aktive Foam
Sapphire
Super Plus
Aktive Wax
Allosil
RimTop

Metoda
1. Na povrchovou plochu naneste istící prost edek,
aby se ne istoty odd lily. Pracujte sm rem zdola
nahoru. Zbytky hmyzu odstraníte tak, e na plochu
nejprve p edem nast íkáte nap . p ípravek Allosil,
poté opláchnete vodou o nízkém tlaku a celé
vozidlo o istíte s p idáním istícího prost edku.
istící prost edky nechte p sobit cca. 5 minut.
Kovové povrchové plochy je moné istit pomocí
p ípravku RimTop.
2. Opláchn te proudem o vysokém tlaku. Pracujte
op t sm rem zdola nahoru. Pro it ní t ko
p ístupných míst pouijte p ísluenství. Pouívejte
kartá e. Krátké rozpraovací trubky jsou ur eny
pro it ní motor a p evodových sk íní. Pouívejte
zahnuté rozpraovací trubky i p ístroj na mytí
spodku.
3. Choulostivé ásti jako jsou motory a pry ist te
niím tlakem, abyste p edeli jejich pokození.
4. Pomocí vysokotlakého istícího p ístroje naneste
tekutý vosk, ím snííte rychlost vytvá ení nového
zne it ní.

1)
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5.2.3 Stavebnictví a pr mysl
Pouití
B né povrchy
Kovové vybavení

isticí p ípravky

P ísluenství
P nové vst ikova e
Standardní násadec
Ohnuté násadce
Hlavice k it ní
nádre
Intensive
J25 Multi
Combi Aktive
Alkafoam
Disinfectant
DES 3000

Metoda
1. Naneste silnou vrstvu p ny na povrchy, které
je t eba vy istit. Aplikujte na suché povrchy. Na
svislých povrích aplikujte shora dol . Nechte
p nu p sobit po dobu 1030 minut pro optimální
ú innost.
2. Opláchn te proudem o vysokém tlaku. Pouijte
odpovídající p ísluenství. Pro odd lení ne istot
od povrchové plochy pouívejte vysoký tlak. Pro
transport ne istot pouívejte nízký tlak a velké
mnoství vody.
3. Dezinfek ní prost edky nanáejte pouze po úplném
odstran ní ne istot.
Silná zne it ní, nap . na jatkách, je moné
transportovat pomocí velkého mnoství vody.
Hlavy pro it ní nádrí slouí k it ní sud , kádí,
sm ovacích tank atd. Hlavy pro it ní nádrí jsou
pohán né hydraulicky nebo elektricky a umo ují
automatické it ní bez neustálého dozoru.

Zkorodované,
pokozené
povrchové plochy
p ed povrchovou
úpravou

Za ízení na otryskání
za mokra

1. Za ízení na otryskání za mokra spojte
s vysokotlakým istícím p ístrojem a sací hadici
zasu te do nádoby s pískem.
2. P i práci noste ochranné brýle a ochranný od v.
3. Sm sí vody a písku je moné odstranit korozi a lak.

To je pouze n kolik p íklad pouití. Kadý úkol spojený s it ním je jiný. Nejlepí eení pro Vae práce
v oblasti it ní Vám pom e najít Vá prodejce výrobk Nilsk-ALTO.
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6 Po skon ení práce
6.1

Vypnutí p ístroje

1. Vypn te hlavní vypína , vypína do polohy OFF.

Ñ

2. Zav ete kohoutek p ívodu
vody.
3. Spou st íkací pistole stiskn te a podrte, dokud se p ístroj nedostane do beztlakého stavu.
4. St íkací pistoli zajist te bezpe nostní západkou.
6.2

Odpojení p ívodních
vedení

1. Od p ístroje odpojte vodovodní hadici.
2. Zástr ku p ístroje vytáhn te
ze zásuvky.

6.3

Svinutí hadice a uloení
násadce

Nebezpe í spout ní!
Abyste p edeli nehodám, vdy
pe liv svi te hadici.
1. Navi te hadici tak, jak je znázorn no na obrázku.
2. Umíst te post ikový násadec
do ukládací polohy.

6.4

Navinutí kabelu

B

1. Navíjejte kabel zep edu p es
upev ovací
roub (A) a po sm ru hodinových ru i ek okolo kabelových
hák (B).

A

20
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C

6.5

Uschování stroje
(uskladn ní zajit né
proti mrazu)

2. Nakonec oto te a zajist te
kabel v zaji ovacím prvku
(C).

P ístroj odstavte do suché místnosti chrán né proti mrazu.
UPOZORN NÍ!
V p ípad , e se vysokotlaký isti odstaví do takové místnosti, kde
se vyskytují teploty okolo nebo pod 0° C, je nutno, aby byla p ed
uskladn ním erpadlem do p ístroje nasána nemrznoucí sm s:
1. Od p ístroje odpojit hadici pro p ítok vody.
2. Odejmout trubkovitý st íkací nástavec.
3. Zapnout p ístroj, poloha vypína e I. Maximáln po 3 minutách p ístroj vypnout.
4. Hadici pro nasávání p ipojit do místa vtoku vody do p ístroje a
zasunout do nádoby s nemrznoucí sm sí.
5. Zapnout p ístroj, poloha vypína e I.
6. St íkací pistoli dret nad nádobou s nemrznoucí sm sí a stisknout spou , ím se spustí proces nasávání.
7. B hem procesu nasávání 2krát a 3krát stisknout spou st íkací pistole.
8. Sací hadici zvednout z nádoby na nemrznoucí sm s a tisknout
spou st íkací pistole, dokud se neod erpá zbývající nemrznoucí sm s.
9. P ístroj vypnout.
10. Za ú elem vylou ení vech moných rizik je nutno p ístroj
v mezi ase a do op tovného uvedení do provozu uskladnit ve
vytáp né místnosti.
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7 Údrba
7.1

Harmonogram údrby

Týdn
7.2.1

Vy it ní vodního ltru

7.2.2

Kontrola stavu oleje

7.2.3

Vým na oleje

7.2.4

První vým na  a it ní
magnetu na vypout cí
zátce

Poprvé po 50 Po kadých
provoz-ních 500 hodinách
hodinách
provozu

7.2 Údrbá ské práce
7.2.1 Vy it ní vodního filtru

Podle
pot eby

V míst vstupu vody je namontován vodní filtr, jeho úkolem je
zachytávat v tí ne istoty tak,
aby se nedostaly do erpadla.
1. Odroubujte rychlouzavírací
spojku je-li namontována.
2. Vyjm te filtr a vypláchn te
jej. P ípadn pokozený filtr
vym te.

7.2.2 Kontrola stavu oleje

A

22
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1. Zkontrolujte mnoství oleje.
Na rovin by m l být olej
nad úrovní MIN (A), kdy je
olej studený.
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2. Je-li to nutné, olej p ilijte. Dolijte olej po úrove MAX (B).

B

7.2.3 Vým na oleje

1. P ed vým nou oleje nechte
isticí stroj zah át.
2. Sejm te sk í .

3. Povolte a odstra te vypout cí zátku (C). Magnet zátky
musí být vy it n kouskem
látky / ubrouskem k odstran ní kovových áste ek. Vypus te olej do vhodné nádoby (min. 1litrové) a zlikvidujte
ho v souladu s p edpisy.

C

4. Namontujte vypout cí zátku
a dolijte olej podle kapitoly
9.4 Technické údaje.
5. Na rovin má olej dosahovat nad úrove MIN v nádri.
Dolijte po úrove MAX (B).
6. Nasa te zp t sk í .

POZNÁMKA!
Je t eba speciální erpadlový olej, pokud se isticí stroj pouívá
v blízkosti potravin. Konzultujte prosím se svým prodejcem
Nilfisk-ALTO.
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Porucha

P í ina

Nenasává se isticí prost edek




Odstran ní

Nádr na isticí prost edek je
prázdná
Kryt na hlavici trysky FlexoPowerPlus není nastaven na
nízký tlak




Dopl te isticí prost edek
do nádre
Nastavte na nízký tlak



Násadec Double není se ízen 
pro nízký tlak.

Nastavte na nízký tlak



Zne it ný vst ikova nebo
zablokovaná sací hadice.

Vy ist te



9 Ostatní
9.1

Umonit recyklaci
stroje

Spot ebi , který doslouil, okamit znehodno te.
 Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky a p est ihn te p ívodní
kabel.
Elektrické spot ebi e nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle ustanovení sm rnice EU 2002/96/EG o odpadech z elektrických a elektronických za ízení se pouité elektrické spot ebi e
musí sbírat odd len a p edat k ekologické recyklaci.
S p ípadnými dotazy se, prosím, obra te na své obecní zastupitelství nebo na nejbliího prodejce.

9.2

Záruka

Na záruku a ru ení se vztahují nae veobecné prodejní a dodací
podmínky.
Zm ny dané technickými inovacemi vyhrazeny.

9.3

EU prohláení
o shod

ÛË °®±¸´?ƒ»²3 ± -¸±¼
Výrobek:

Vysokotlaká my ka

Typ:

Poseidon 5-6-7

Popis:

1~ph/230V/50Hz, 3~ph/230V/50Hz, 3~ph/400V/50Hz,
3~ph/220;440/60Hz, 1~ph/230V/60Hz, 3~ph/230;400/50Hz

Konstrukce jednotky je ve shod s
následujícími souvisejícími normami:

Sm rnice ES pro stroje
Sm rnice ES pro nízké nap tí
Sm rnice ES pro elektromotorické nap tí

Aplikované harmonizované normy:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60335-2-79 EN,
55014-1(2002), EN 55014-2(2001), EN 61000-3-2 (2006)

Aplikované národní normy a technické
údaje:

IEC 60335-2-79

Jméno a adresa osoby pov ené sestavením technického souboru:

Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations
EAPC

2006/42//EG
2006/95//EG
2004/108/EG

Nilsk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Totonost a podpis osoby zmocn né k
sepsání prohláení jménem výrobce:
Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations EAPC
Nilsk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Místo a datum prohláení:

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze
1)

Hadsund, 1. íjna 2011

25

26
760

1)

75
88

dB(A)

dB(A)
<1,5 +/- 1
34,4 / 36
0,73
BP Energol
GR-XP220

m/s²

N

l

0,73
BP Energol
GR-XP220

34,9 / 36,5

<1,5 +/- 1

88

75

72

890x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

840

250 (25)

760

180 (18)

4,8

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-41 PAXT

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

66

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

735x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

60 (140)

250 (25)

°C (°F)

Max. tlak vody pmax
840

Pr tok vody QIEC

180 (18)

4,8

16

400V/3ph/50Hz

l/h

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

kW

bar (MPa)

Jmenovitý výkon

A

V/ph/Hz

Pojistka

EU

5-41 PA

0,73
BP Energol
GR-XP220

44,7 / 46,7

<1,5 +/- 1

89

76

71

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1000

250 (25)

940

200 (20)

6,1

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-53 PA

0,73
BP Energol
GR-XP220

45,4 / 47,4

<1,5 +/- 1

89

76

76

890x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1050

250 (25)

940

200 (20)

6,1

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-53 PAXT

0,73
BP Energol
GR-XP220

46 / 46,7

<1,5 +/- 1

89

76

73

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1050

250 (25)

960

200 (20)

6,1

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-56 FA

0,73
BP Energol
GR-XP220

46 / 46,7

<1,5 +/- 1

89

76

73

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1050

250 (25)

960

200 (20)

6,1

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-56 PA

9.4

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

POSEIDON 5-6-7

Technické údaje

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

1)

960

76
89
<1,5 +/- 1
46,5 / 47,2
0,73
BP Energol
GR-XP220

dB(A)

dB(A)

m/s²

N

l

0,73
BP Energol
GR-XP220

52,8 / 53,6

<1,5 +/- 1

88

75

79

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1130

250 (25)

1040

220 (22)

7,4

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-62 FA

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

78

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

890x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

60 (140)

250 (25)

°C (°F)

Max. tlak vody pmax
1050

Pr tok vody QIEC

200 (20)

6,1

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-56 PAXT

l/h

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

kW

bar (MPa)

Jmenovitý výkon

A

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

0,73
BP Energol
GR-XP220

52,8 / 53,6

<1,5 +/- 1

88

75

78

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1130

250 (25)

1040

220 (22)

7,4

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-62 PA

0,73
BP Energol
GR-XP220

54 / 54,8

<1,5 +/- 1

88

75

85

890x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1130

250 (25)

1040

220 (22)

7,4

16

400V/3ph/50Hz

EU

5-62 PAXT

0,73
BP Energol
GR-XP220

39,6 / 40,2

<1,5 +/- 1

88

75

71

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

980

250 (25)

890

170 (17)

4,9

20

200V/3ph/50Hz

JP

5-47 PA

0,73
BP Energol
GR-XP220

39,6 / 40,2

<1,5 +/- 1

88

75

71

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

980

250 (25)

890

170 (17)

4,9

20

200V/3ph/60Hz

JP

5-47 PA

POSEIDON 5-6-7

27

28
960

1)

76
89

dB(A)

dB(A)
<1,5 +/- 1
46 / 46,7
0,73
BP Energol
GR-XP220

m/s²

N

l

0,73
BP Energol
GR-XP220

46,5 / 47,2

<1,5 +/- 1

89

76

80

890x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1050

250 (25)

960

200 (20)

6,1

25

230/400V/3ph/50Hz

NO,BE

5-56 PAXT

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

75

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

735x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

60 (140)

250 (25)

°C (°F)

Max. tlak vody pmax
1050

Pr tok vody QIEC

200 (20)

6,1

25

230/400V/3ph/50Hz

NO,BE

5-56 PA

l/h

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

kW

bar (MPa)

Jmenovitý výkon

A

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

0,73
Castrol
ALPHASyn 150

21,5 / 21,8

<1,5 +/- 1

82

68

68

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

770

150 (15)

640

100 (10)

2,6

13

230V/1ph/50Hz

UK

5-32 PA

0,73
Castrol
ALPHASyn 150

21,8 / 22,2

<1,5 +/- 1

82

68

73

890x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

770

150 (15)

640

100 (10)

2,6

13

230V/1ph/50Hz

UK

5-32 PAXT

0,73
BP Energol
GR-XP220

33,9 / 35,4

<1,5 +/- 1

88

75

69

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

840

250 (25)

760

180 (18)

4,8

30

220/440V/3ph/60Hz

exp

5-41 PA

POSEIDON 5-6-7

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

1)

960

76
89
<1,5 +/- 1
45,6 / 46,3
0,73
BP Energol
GR-XP220

dB(A)

dB(A)

m/s²

N

l

0,73
BP Energol
GR-XP220

52,8 / 53,6

<1,5 +/- 1

88

75

80

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1130

250 (25)

1040

220 (22)

7

30

220/440V/3ph/60Hz

exp

5-62 PA

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

74

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

735x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

60 (140)

250 (25)

°C (°F)

Max. tlak vody pmax
1050

Pr tok vody QIEC

200 (20)

6,1

20

220/440V/3ph/60Hz

exp

5-56 PA

l/h

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

kW

bar (MPa)

Jmenovitý výkon

A

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

0,73
BP Energol
GR-XP220

46 / 46,7

<1,5 +/- 1

88

75

84

735x570x1020

1

145 PSI

60 (140)

4,9 gal/min

3450 PSI

4,5 gal/min

2300 PSI

6

30

220-240V/1ph/60Hz

US

5-52 FA

0,73
BP Energol
GR-XP220

34,5 / 36,1

<1,5 +/- 1

88

75

68

735x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

840

250 (25)

760

180 (18)

4,8

16

400V/3ph/50Hz

5-41 PA
Sondi Line
EU

0,73
BP Energol
GR-XP220

46,5 / 47,3

<1,5 +/- 1

89

76

81

890x570x1020

1

10 (1)

60 (140)

1050

250 (25)

960

200 (20)

6,1

16

400V/3ph/50Hz

5-56 PAXT
Sondi Line
EU

POSEIDON 5-6-7

29

30

1)

75
88

dB(A)

dB(A)
<1,5 ±1
46,6 / 47,3
0,95
Castrol
ALPHASyn 150

m/s²

N

l

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

62,9 / 63,8

<1,5 ±1

92

79

95

775x570x1020

1

145 PSI

80 (176)

6,0 gal/min

3620 PSI

5,5 gal/min

3000 PSI

8,8

US
220-230/440-460V
3ph/60Hz
30

6-73 FA

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

90

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

775x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

145 PSI

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

80 (176)

3260 PSI

°C (°F)

bar (MPa)

Max. tlak vody pmax

2200 PSI
4,6 gal/min
5,0 gal/min

l/h

Pr tok vody QIEC

6

US
220-240V
1ph/60Hz
30

6-52 FA

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

A

kW

Jmenovitý výkon

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

54,1 / 54,9

<1,5 ±1

93

80

89

775x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1100

250 (25)

1000

250 (25)

8,5

EU
400V
3ph/50Hz
16

6-64 FA

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

56,4 / 57,3

<1,5 ±1

90

77

86

775x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1300

250 (25)

1200

180 (18)

7,4

EU
400V
3ph/50Hz
16

6-65 FA

Castrol
ALPHASyn 150

0,95

58 / 58,9

<1,5 ±1

90

77

87

775x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1300

250 (25)

1200

180 (18)

8,2

exp
220/440V
3ph/60Hz
30

6-65 FA

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

68,2 / 69,2

<1,5 ±1

90

77

89

775x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1600

250 (25)

1500

170 (17)

8,8

EU
400V
3ph/50Hz
16

6-79 FA

POSEIDON 5-6-7

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

1)

80
93
<1,5 ±1
54,6 / 55,4
0,95
Castrol
ALPHASyn 150

dB(A)

dB(A)

m/s²

N

l

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

57,4 / 58,3

<1,5 ±1

90

77

93

930x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1300

250 (25)

1200

180 (18)

7,7

16

400V/3ph/50Hz

EU

6-65 FAXT

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

96

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

930x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

80 (176)

250 (25)

°C (°F)

bar (MPa)

Max. tlak vody pmax

1000

250 (25)

1100

l/h

Pr tok vody QIEC

8,8

16

400V/3ph/50Hz

EU

6-64 FAXT

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

A

kW

Jmenovitý výkon

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

57,4 / 58,3

<1,5 ±1

90

77

93

930x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1300

250 (25)

1200

180 (18)

7,7

NO,BE
230/400V
3ph/50Hz
25

6-65 FAXT

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

68,9 / 70

<1,5 ±1

90

77

96

930x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1600

250 (25)

1500

170 (17)

9

16

400V/3ph/50Hz

EU

6-79 FAXT

0,95
Castrol
ALPHASyn 150

54,8 / 55,6

<1,5 ±1

82

68

80

775x570x1020

1

10 (1)

80 (176)

1600

150 (15)

1500

100 (10)

5,7

16

400V/3ph/50Hz

EU

6-61 FFA

POSEIDON 5-6-7

31

32
1180

1)

75
88

dB(A)

dB(A)
<1,5 +/- 1
57,8 / 58,7
1,1
Castrol
ALPHASyn 150

m/s²

N

l

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

57,8 / 58,7

<1,5 +/- 1

88

75

89

775x570x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

16

400V/3ph/50Hz

EU

7-67 FA

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

89

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

775x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

85 (185)

250 (25)

°C (°F)

Max. tlak vody pmax
1280

Pr tok vody QIEC

195 (19,5)

8

16

400V/3ph/50Hz

EU,DK

7-67 FA

l/h

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

kW

bar (MPa)

Jmenovitý výkon

A

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

58,6 / 59,5

<1,5 +/- 1

88

75

95

930x570x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

16

400V/3ph/50Hz

EU

7-67 FAXT

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

57,8 / 58,7

<1,5 +/- 1

88

75

94

775x649x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

16

400V/3ph/50Hz

EU

7-67 FBFA

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

57,8 / 58,7

<1,5 +/- 1

88

75

89

775x570x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

16

400V/3ph/50Hz

EU

7-67 FFA

POSEIDON 5-6-7

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

Speciální p ísluenství / varianty modelu
P eklad originálního návodu k obsluze

1)

75
88
<1,5 +/- 1
57,8 / 58,7
1,1
Castrol
ALPHASyn 150

dB(A)

dB(A)

m/s²

N

l

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

58,4 / 59,3

<1,5 +/- 1

88

75

91

775x570x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

JP
200V
3ph/60Hz
28

7-67 FA

Technické údaje a detaily mohou být zm n ny i bez p edchozího upozorn ní.

Typ oleje

91

kg

Hmotnost isticího stroje
Hladina akustického tlaku LPA at
a na vzdálenost 1 m
Zaru ená hladina akustického
výkonu LWA
Vibrace ISO 5349
Síly zp tného rázu, násadec 1 /
násadec 2
Mnoství oleje

775x570x1020

mm

Rozm ry d x  x v

1

10 (1)

m

bar (MPa)

Max. sací výka nasucho

85 (185)

250 (25)

°C (°F)

bar (MPa)

Max. tlak vody pmax

1180

195 (19,5)

1280

l/h

Pr tok vody QIEC

8

JP
200V
3ph/50Hz
28

7-67 FA

l/h

bar (MPa)

Provozní tlak pIEC

Pr tok vody Qmax
Max. teplota vody na vstupu,
provozní sací tlak
Max. tlak vody na vstupu

A

kW

Jmenovitý výkon

V/ph/Hz

Pojistka

Moné nap tí, V/ph/Hz

Varianta zem

POSEIDON

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

57,8 / 58,7

<1,5 +/- 1

89

76

90

775x570x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

NO, BE
230/400V
3ph/50Hz
25

7-67 FA

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

60 / 60,9

<1,5 +/- 1

88

75

93

775x570x1020

1

10 (1)

85 (185)

1280

250 (25)

1180

195 (19,5)

8

exp
220/440V
3ph/60Hz
30

7-67 FA

1,1
Castrol
ALPHASyn 150

48,4 / 49,2

<1,5 +/- 1

88

75

94

775x570x1020

1

145 PSI

85 (185)

5,1 gal/min

3260 PSI

4,6 gal/min

2200 PSI

6,5

US
220-240V
1ph/60Hz
30

7-52 FA

POSEIDON 5-6-7
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Vysokotlaké isti e Nilfisk Poseidon 5-6-7 dodává a servis zajiš uje:

Sdružení Mýval
533 22 Býš 162
tel.-fax: 466 689 261
mobil: 602 645 615, 602 612 807
sdruzeni@myval.cz, www.myval.cz

