IN-ECO RING BLOWER
INW
suflante/pompe de vid, cu una sau mai multe trepte, cu canal lateral

INSTRUCŢIUNI DE DESERVIRE
(versiunea 2011.11)

Vă mulţumim că aţi cumpărat suflanta/pompa de vid din gama de tipuri INW.
Înainte de punerea în funcţiune, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.

Suflantele/pompele de vid INW îndeplinesc condiţiile Directivei 2002/95/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 27 ianuarie 2007 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice

Suflantele/pompele de vid
INW corespund directivei
Comunităţii Europene (CE)
pentru utilaje.
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1 DEFINIŢII
1.1

GENERALITĂŢI

Instrucţiuni
Aceste instrucţiuni de deservire constituie proprietatea intelectuală a societăţii IN-ECO, spol. s r.o. Ne rezervăm drepturile de modificare. Versiunea actuală a instrucţiunilor este publicată pe pagina www.in-eco.sk
Instalaţie
Prin instalaţie sau instalaţie electrică se înţelege de regulă, în aceste instrucţiuni, suflanta sau pompa de vid
cu canal lateral.
Suflanta/pompa de vid INW
Suflanta/pompa de vid INW este orice suflantă sau pompă de vid cu canal lateral de tip INW, cu una sau mai
multe trepte. Faptul că instalaţia funcţionează ca suflantă, sau ca pompă de vid, depinde de modalitatea de
racordare la sistem a acesteia.
Gaz
În aceste instrucţiuni prin gaz se înţelege gazul pur sau amestecul de gaze. În practică cel mai adesea este
vorba de aer.
Service autorizat IN-ECO
Prin service autorizat IN-ECO se înţelege, în aceste instrucţiuni, centrul service al societăţii IN-ECO, spol. s r.
o. Pentru informaţii mai detaliate (date de contact) accesaţi www.in-eco.sk.

1.2
Fig.1:

DESCRIEREA SUFLANTEI/POMPEI DE VID INW
Descrierea suflantei/pompei de vid INW montat
A:

modele cu 1 treaptă
(INW, INW HP)

B:

1 > Camera de compresie
2 > Čapacul frontal al camerei de compresie
3 > Ştuţ de aspiraţie cu amortizor de zgomot
4 > Ştuţ de evacuare cu amortizor de zgomot
5 > Suport de montaj
6 > Săgeata pentru sensul de circulaţie a gazului
7 > Săgeata pentru sensul de rotire a rotorului

info@in-eco.ro

modele cu 2 trepte
(INW)

C:

modele de înaltă presiune
cu 2 trepte (INW HP)

8 > Motor de antrenare
9 > Carcasa ventilator
10 > Cutia de borne
11 > Tabla de dirijare a aerului de răcire
12 > Flanşa ştuţului de admisie/evacuare
13 > Inel de suspendare
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2 SECURITATE
Manipularea neprofesională a instalaţiei poate cauza accidente grave, chiar şi mortale!
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înaintea fiecărei manipulări a suflantei/pompei de vid INW. Instrucţiunile
trebuie să fie înţelese corect. Respectaţi toate indicaţiile specificate în acestea şi amplasaţi-le într-un loc vizibil, în apropierea locului de utilizare a suflantei.
Instalaţia poate fi deservită numai de persoane instruite conform acestor instrucţiuni şi normele de securitate
aferente.
Folosiţi mijloacele personale de protecţie în timpul tuturor lucrărilor cu instalaţia. Nu purtaţi părul lung lăsat
liber, sau îmbrăcămintea largă liberă.
Înaintea punerii în funcţiune, instalaţia trebuie să fie montată complet. Verificaţi cu atenţie: capacul cutiei de
borne, amortizoarele de zgomot de pe ştuţurile de admisie şi de refulare şi carcasa ventilatorului. Nu interveniţi din proprie iniţiativă în construcţia instalaţiei. Nu demontaţi capacele de obturare şi nici alte elemente
constructive (cu excepţia inelului de suspendare).
Nu îndepărtaţi de pe instalaţie etichetele cu avertismente şi atenţionări de securitate.
Pericol de electrocutare!
Lucrările la instalaţia electrică pot fi efectuate numai de un electrician calificat, iar acesta trebuie să respecte
toate normele aferente.
Înainte de începerea lucrărilor la instalaţia electrică:
> deconectaţi tensiunea,
> asiguraţi împotriva reconectării,
> verificaţi deconectarea tensiunii,
> acoperiţi sau delimitaţi piesele învecinate care sunt sub tensiune.
Deschideţi capacul cutiei de borne de pe motorul instalaţiei abia după deconectarea tensiunii.
Pericol de accidentare cauzat de suprapresiune sau vid!
Verificaţi regulat tubulatura, elementele de îmbinare şi fixare, armăturile.
Protejaţi-vă împotriva:
> scăpărilor bruşte şi violente de gaze,
> aspirării bruşte a părului sau îmbrăcăminţii.
Pericol de accidentare cauzat de piesele în rotaţie (ventilatorul extern, rotorul, arborele)!
În cazul ştuţurilor de aspirare şi refulare deschise, rotorul în mişcarea de rotaţie este accesibil! Nu interveniţi
la instalaţie prin ştuţurile deschise! Nu introduceţi în instalaţie niciun fel de obiecte prin deschizături! Împiedicaţi accesul la rotor prin ştuţurile de admisie şi refulare! După scoaterea din funcţiune, lăsaţi rotorul să se
oprescă complet.
În carcasa ventilatorului extern există orificii prin care poate fi aspirat şi înfăşurat părul, sau piesele libere ale
îmbrăcăminţii.
Protejaţi-vă împotriva:
> tăierii sau amputării membrelor,
> prinderii şi înfăşurării părului sau a îmbrăcăminţii
Pericol de accidentare cauzat de scăpările de gaze!
Controlaţi regulat tubulatura, elementele de îmbinare şi fixare, armăturle.
info@in-eco.ro
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Protejaţi-vă împotriva:
> accidentelor datorate scăpărilor de gaze comprimate/evacuate (arsuri).
Pericol de accidentare cauzat de suprafaţa fierbinte a instalaţiei şi mediilor fierbinţi!
Suflanta/pompa de vid poate fi foarte fierbinte. În timpul funcţionării, pe instalaţia încălzită temperatura suprafeţei poate depăşi 70°C, în unele cazuri poate ajunge până la 160°C.
Pentru a evita arsurile, nu atingeţi suprafaţa instalaţiei în funcţiune. După scoaterea din funcţiune lăsaţi instalaţia să se răcească.
Dacă este necesar, instalaţi o protecţie adecvată împotriva atingerii accidentale a instalaţiei fierbinţi (plasă de
protecţie, tablă perforată, etc.).
Mediul comprimat poate fi foarte fierbinte!
Protejaţi-vă împotriva::
> contactului direct cu instalaţia sau tubulatura fierbinte,
> accidentelor cauzate de scăpările de gaze comprimate/absorbite (arsuri).
Pericol de accidentare cauzat de obiecte grele în cădere sau rostogolire!
În timpul manipulării instalaţiei şi a transportului acesteia respectaţi instrucţiunile de securitate. Utilizaţi mijloacele de protecţie a muncii. În timpul transportului asiguraţi instalaţia împotriva deplasării, răsturnării şi căderii
nedorite. Nu staţionaţi sub sarcinile suspendate!
Emisii de zgomot
Nivelurile maxime ale presiunii acustice, resp. nivelurile puterii acustice, măsurate în condiţiile normei corespunzătoare, ale fiecărei instalaţii sunt specificate în www.in-eco.sk. Totuşi, după instalarea utilajului zgomotul
total la locul de muncă poate depăşi 85 dB. În acest caz:
> marcaţi zona cu zgomot ridicat,
> utilizaţi protecţia auzului împotriva zgomotului.

3 UTILIZARE
3.1

GENERALITĂŢI

Aceste instrucţiuni sunt valabile pentru suflantele/pompele de vid cu canal lateral INW, cu una sau mai multe
trepte, cu motor monofazat sau trifazat. Conţin indicaţii de securitate, indicaţii pentru manipulare, transport,
instalare, punere în funcţiune, exploatare, întreţinere, depozitare şi lichidare a instalaţiei.
Suflantele/pompele de vid INW servesc la producerea suprapresiunii/vacuumului. Parametrii tehnici concreţi
sunt specificaţi la www.in-eco.sk iar unele şi pe plăcuţa de fabricaţie a instalaţiei. Parametrii tehnici ai instalaţiei, în special diferenţa maximă de presiune şi puterea de aspirare, specificate în www.in-eco.sk şi pe plăcuţa
de fabricaţie, sunt valabile în următoarele condiţii (aşazisele valori nominale):
> temperatura mediului ambiant: 25°C,
> temperatura gazelor aspirate: 15°C,
> presiunea gazului, la suflantă pe ştuţul propriu zis şi la pompă de vid pe ştuţul de refulare: 1013 mbar
(abs).

3.2

CONDIŢII DE UTILIZARE

Destinaţie
Suflantele/pompele de vid INW servesc la comprimarea sau aspirarea gazelor care nu sunt explozive, inflamabile sau toxice.
Suflantele/pompele de vid INW sunt destinate funcţionării neîntrerupte. Numărul maxim de porniri pe oră: 10.
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Utilizaţi suflantele/pompele de vid numai în condiţiile delimitate de parametrii acestora, specificaţi şi pe
www.in-eco.sk. Este vorba în special de temperatura mediului înconjurător şi a gazului aspirat, diferenţa
maximă de presiune şi nivelul de protecţie electrică.
Amplasare
Amplasaţi instalaţia într-un loc bine ventilat, cu un schimb de aer suficient. În cazul utilizării în mediu exterior
amplasaţi instalaţia sub un acoperiş, care să o protejeze în condiţii meteorologice nefavorabile (ploaie, zăpadă, radiaţii solare directe etc.).
Împiedicaţi pătrunderea lichidelor de orice natură în instalaţie. Dacă tubul la care este conectată instalaţia are
celălalt capăt scufundat în lichid, amplasaţi instalaţia deasupra nivelului lichidului. Dacă trebuie să fie amplasată sub nivelul lichidului, împiedicaţi reaspirarea lichidului (de exemplu instalaţi un sifon pe tub, instalaţi
o clapetă antiretur, etc.).
Dacă suflanta este utilizată în staţiile de epurare a apelor uzate, amplasaţi-o în aşa fel încât să se prevină
aspirarea vaporilor din staţia de epurare, eventual aspirarea mâlului sau a spumei de mâl.
Instalaţi instalaţia în spaţii suficient de mari, pentru a fi posibilă întreţinerea regulată a acesteia.
Amplasarea sau instalarea incorectă influenţează negativ fiabilitatea instalaţiei.
Ventilaţie, răcire
Pentru o funcţionare corectă a instalaţiei este foarte importantă ventilaţia şi răcirea. La amplasarea în mediul
interior lăsaţi în jurul instalaţiei un spaţiu liber de minim 20 cm, pentru răcire naturală. La instalarea pe un
perete vertical, instalaţi instalaţia la minim 20 cm deasupra pardoselei.
În caz de necesitate (ex. dacă utilizaţi instalaţia într-un spaţiu mic sau într-o carcasă antizgomot) asiguraţi
o schimbare forţată a aerului (ex. cu un ventilator).
Temperatura şi umiditatea aerului (gazului)
Suflantele/pompele de vid INW sunt destinate utilizării în intervalul maxim de temperaturi al mediului înconjurător de -30°C până la +40°C. Temperatura optimă de lucru a mediului este de 0°C până la 25°C. În cazul
utilizării în mediul cu temperatura de peste 25°C trebuie luat în considerare, că diferenţa maximă de presiune
va fi mai redusă. La temperatura de 40°C cu aproximativ 10%.
Temperatura maximă a gazului aspirat nu poate depăşi 40°C.
Umiditatea maximă a gazului aspirat nu poate depăşi 80%.
Altitudine
Cu creşterea altitudinii scade presiunea (şi densitatea) aerului. Aceasta are efecte, conform legilor fizicii, şi
asupra capacităţii suflantei/pompei de vid. La utilizarea acesteia la o altitudine mai mare de 1 000 m, consultaţi efectele cu un service autorizat.
! Limitări !
Nu utilizaţi suflantele/pompele de vid INW pentru aspirarea vaporilor de apă, de asemenea dacă gazul conţine o cantitate mare de praf, particule încărcate, celuloză, sau orice fel de partiucule mai mari de 40 μm.
Nu utilizaţi suflantele/pompele de vid INW pentru comprimarea sau aspirarea gazelor care sunt explozive,
inflamabile, agresive, toxice.
Nu utilizaţi suflantele/pompele de vid INW în spaţiile în care pot apărea gaze explozive.
Nu utilizaţi suflantele/pompele de vid INW pentru aspirarea apei sau a altor lichide. Împiedicaţi pătrunderea
oricăror lichide în suflanta/pompa de vid INW.

3.3

TEMPERATURA GAZELOR EVACUATE

La comprimarea gazelor se ajunge şi la creşterea temperaturii acestora. Creşterea temperaturii în funcţie de
diferenţa de temperatură, diferă pentru fiecare tip de instalaţie. Curbele acestei relaţii sunt pe www.in-eco.sk.
Valorile orientative, separat pentru suflante şi separat pentru pompe de vid, sunt prezentate în următoarele
tabele:
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Tab. 1: Creşterea temperaturii în funcţie de diferenţa de presiune - suflante cu canal lateral:
Diferenţa de presiune
Cu o treaptă
Cu două trepte
De înaltă pres.

∆p
[mbar]
∆T
[°C]
∆T
[°C]
∆T
[°C]

100

200

300

400

500

600

700

15-20

30-55

50-80

70-110

90-100

15-20

25-40

40-60

55-100

75-110

80-120

90-120

15-20

25-35

35-40

45-55

55-70

65-90

80-115

Ie

Tab. 2: Ceşterea temperaturii în funcţie de diferenţa de presiune - pompe de vid cu canal lateral:
Diferenţa de presiune
Cu o treaptă
Cu două trepte
De înaltă pres.

∆p
[mbar]
∆T
[°C]
∆T
[°C]
∆T
[°C]

100

200

300

400

500

15-22

35-60

80-90

90-120

15-20

35-50

55-85

90-115

90-120

15-20

30-40

45-50

60-80

80-100

600

700

95-120

125

ATENŢIONARE
Protejaţi plăcuţa de fabricaţie originală a instalaţiei. Conţine date importante pentru exploatarea, întreţinerea
şi service-ul instalaţiei. Prin deteriorarea sau îndepărtarea acesteia încetează toate drepturile pentru garanţie.

4 INSTALARE
4.1

MANIPULAREA, TRANSPORTUL

Pentru manipularea instalaţiei utilizaţi mijloace de protecţie adecvate. Instalaţia poate avea muchii ascuţite.
Înstalaţiile cu masa de peste 30 kg sunt echipate cu un inel de suspendare (şurub). Utilizaţi instalaţii de ridicare şi manipulare adecvate (scripete, macara etc.). În timpul transportului aveţi în vedere ca instalaţia să fie
fixată corect şi nu se poate ajunge la o deplasare, răsturnare sau cădere nedorită. Instalaţia transportată incorect poate cauza daune materiale sau asupra sănătăţii.
Nu staţionaţi sub sarcinile suspendate!

4.2

MONTAJUL

Pentru o ambalare mai bună, unele dintre modelele suflantelor/pompelor de vid INW (cu 2 şi 3 trepte) sunt
livrate cu ştuţul de aspiraţie sau refulare cu amortizor de zgomot integrat, în stare demontată (în continuare
numai ştuţ). Modelele de suflante/pompe de vid cu o treaptă se livrează de regulă montate complet.
Fig.2:

Suflanta/pompa de vid INW montată corect

A: modele cu 2 trepte

B: HP modele de înaltă presiune

1 > Ştuţ cu amortizor de zgomot (demontat la livrare)
tor
2 > Loc de montare ştuţ (orificiu neobturat)
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Diferenţe: În funcţie de model, în afară de ştuţ poate fi demontată şi flanşa care se află între camera de presiune şi ştuţul. Unele modele pot avea şi un filet (interior) de racordare pe flanşa independentă, care se montează pe urmă pe capătul liber al ştuţului.
Montajul ştuţului (valabil numai pentru modelele livrate cu ştuţul demontat):
Despachetaţi ştuţul cu garnitură şi şuruburi, eventual flanşe ataşate. Dacă este demontată şi flanşa, montaţi-o
în primul rând pe aceasta pe orificiul neobturat 〈2〉. Pe flanşa (neobturată) montaţi ştuţul demontat 〈1〉 cu şuruburile anexate. Pentru montaj utilizaţi garniturile aferente. Nu demontaţi ştuţul montat de producător 〈3〉. Nu
demontaţi eventualele capace de obturare 〈4〉. Nu se acceptă alte racordări. În caz de nelămuriri contactaţi un
service autorizat IN-ECO.
Pentru împiedicarea pătrunderii corpurilor străine în suflantă ştuţurile sunt dotate cu capace din plastic. Îndepărtaţi capacele numai înainte de racordarea la furtun sau tub. Păstraţi-le pentru o utilizare ulterioară, ex. în
timpul întreţinerii instalaţiei. Ştuţurile au filet interior a cărui dimensiune este specificată pe www.in-eco.sk.

4.3

INSTALARE

Mecanică
Instalaţi instalaţia pe fundaţii rigide, sau pe o placă de fundaţie rigidă. Poate fi instalată orizontal şi vertical
(după orientarea suportului). Pentru fixarea instalaţiei pe placa de fundaţie, utilizaţi material de legătură cu
rezistenţă corespunzătoare şi asiguraţi-l împotriva autoslăbirii. Inelul de suspendare poate fi demontat după
instalare.
Electrică
Lucrările la instalaţia electrică pot fi efectuate numai de un electrician calificat şi trebuiesc respectate toate
normele aferente.
Racordaţi suflanta/pompa de vid INW la sursa de energie electrică conform fişelor de catalog publicate pe
www.in-eco.sk. Instalaţia se livrează fără conductori electrici de racordare. Folosiţi conductori electrici de
putere (secţiune) adecvată, conform specificaţiei electrice a suflantei/pompei de vid concrete specificate în
filele de catalog pe www.in-eco.sk. Schema de conexiune electrică se află pe capacul cutiei de borne. Conectaţi corect în special conductorul de împământare. Aveţi în vedere protecţia împotriva scurtcircuitului şi suprasolicitării instalaţiei. Pentru protecţia motorului împotriva suprasolicitării instalaţi un întrerupător de protecţie al
motorului (protecţia motorului). Reglaţi-l la curentul nominal specificat pe plăcuţa de fabricaţie a instalaţiei.
Recomandăm folosirea protecţiilor pentru motoare care deconectează cu o anumită întârziere în timp, având
în vedere posibilii supracurenţi de scurtă durată. Prin instalaţie poate trece un curent mai mare decât cel nominal numai pe o perioadă scurtă în timpul pornirii la rece.
Înaintea racordării definitive a instalaţiei, verificaţi conectarea corectă a conductorilor electrici:
Porniţi scurt instalaţia şi comparaţi sensul de rotaţie cu sensul marcat pe carcasa ventilatorului motorului. În
caz de nevoie schimbaţi conexiunea conductorilor electrici până când sensul de rotire a rotorului este identic
cu sensul marcat cu săgeată pe carcasa ventilatorului motorului. Sensul corect de rotire a rotorului stabiliţi în
timpul opririi acestuia, privind ventilatorul motorului prin grila capacului acestuia.
Tubulatura
Folosiţi tubulatura de racordare cu dimensiunea de 1,5 mai mare decât ceea a ştuţului
instalaţiei. În cazul tuburilor foarte înguste sau lungi creşte proporţional şi rezistenţa la
presiune (pierderi de presiune) a sistemului. Prin aceasta cresc şi solicitările asupra
sursei de gaz (aer) şi de asemenea creşte şi consumul de energie.
Alegeţi pentru tubulatură un asemenea material, care să reziste la temperatura gazului,
care poate fi (prin comprimare) atinsă în timpul funcţionării. În unele cazuri diferenţa de
Fig. 3: Tubulatura
temperatură a gazului (aerului) poate depăşi 100°C (partea 3.3 Temperatura gazelor evacuate)

5 FUNCŢIONARE
5.1

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Înaintea punerii în funcţiune verificaţi:
> montajul integral şi corect al suflantei/pompei de vid,
> racordarea electrică a instalaţiei,
> etanşeitatea tuturor tuburilor sau furtunurilor racordate,
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> deschiderea eventualelor armături de închidere de pe tubulatura de aspirare sau evacuare,
> sensul corect de deplasare al gazului, eventual sensul de rotaţie al rotorului.
Sensul de deplasare a aerului este marcat pe ştuţul de aspiraţie sau evacuare.

5.2

FUNCŢIONARE

Suflantele/pompele de vid INW sunt destinate unei funcţionări neîntrerupte. Respectaţi condiţiile de funcţionare specificate în aceste instrucţiuni, în special în partea 2 Securitate, cu accent pe temperatura mediului şi
a gazului aspirat.
În cazul cerinţei de funcţionare cu întreruperi, nu depăşiţi numărul maxim de porniri pe oră, care este stabilit
de producător la 10.
Împiedicaţi pătrunderea lichidelor sau a particulelor solide de orice fel în instalaţie. Utilizaţi filtru de aer cu
permeabilitate mai mică de 40 μm.
Diferenţa maximă de presiune din sistem, care intră în considerare, nu poate fi mai mare decât diferenţa maximă de presiune a instalaţiei specificată în fila de catalog pe www.in-eco.sk, sau pe plăcuţa de fabricaţie. În
caz contrar se ajunge la suprasolicitarea critică a instalaţiei. Presiunea de funcţionare curentă în sistem ar
trebui să fie cu cel puţin 10% mai mică decât presiunea maximă de lucru specificată pe plăcuţa de fabricaţie
sau în fila de catalog a instalaţiei.

6 ÎNTREŢINERE
6.1

CONTROLUL

Controlaţi cu regularitate suflanta/pompa de vid INW şi tubulatura aferentă, distribuţia de gaz (aer). Controlaţi
în special temperatura instalaţiei şi a gazului aspirat cât şi presiunea gazului în tubulatură.
Controlaţi depunerea prafului şi îndepărtaţi praful care ar împiedica ventilarea sau răcirea.
Instalaţiile electrice de funcţionare trebuie să fie revizuite şi controlate în mod regulat de către un lucrător
calificat, cel târziu la intervalele stabilite prin normele aferente.
În cazul apariţiei unui zgomot neobişnuit, sau a unui mers dur al motorului, deconectaţi instalaţia de la reţeaua electrică şi controlaţi starea acesteia. Reparaţiile încredinţaţi-le unui service autorizat IN-ECO.

6.2

ÎNTREŢINEREA

Pentru prevenirea electrocutării, deconectaţi instalaţia de la reţeaua electrică în timpul întreţinerii. Asiguraţi-o
împotriva reconectării accidentale la reţeaua electrică. Nu efectuaţi întreţinerea dacă instalaţia este încălzită
la temperatura de exploatare.
Controlaţi şi înlocuiţi cu regularitate::
> filtrul de aer la intervalele stabilite de producător,
> lagărele* din instalaţie.
*) Durata minimă de viaţă a lagărelor este de 15 000 de ore funcţionare, cu respectarea condiţiilor de funcţionare. Încredinţaţi înlocuirea lagărelor unui service autorizat IN-ECO. Păstraţi procesul verbal de înlocuire.
În timpul decuplării instalaţiei de la tubulatură obturaţi ştuţul de aspiraţie şi refulare cu capacul de plastic care
face parte din livrarea, sau printr-o altă modalitate. În timpul întreţinerii împiedicaţi pătrunderea obiectelor de
orice fel în suflantă sau tubulatură.
După întreţenere, eventual reparaţie, înaintea repunerii în funcţiune procedaţi conform indicaţiilor din partea
5.1 Punerea în funcţiune.

6.3

DEPOZITARE

Depozitaţi suflantele/pompele de vid în mediu uscat cu umiditatea normală a aerului. În cazul umidităţii relative de 80% şi mai mult, depozitaţi în ambalaj închis cu sicativ ataşat.
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7 SERVICE
Pe durata perioadei de garanţie reparaţiile pot fi efectuate, exclusiv, de un service autorizat IN-ECO. În cazul
intervenţiilor de orice fel asupra instalaţiei în timpul perioadei de garanţie, încetează toate drepturile la garanţie.
Încredinţaţi service-ul postgaranţie al suflantei/pompei de vid INW unui service autorizat IN-ECO.

8 ACCESORII
Pentru suflantele / pompele de vid INW cu canal lateral utilizaţi accesoriile originale. Cu privire la specificaţiile
şi livrările accesoriilor (de ex. filtru de aer, ventil de siguranţă, manometru, clapeta de retur, debitmetru) contactaţi un service autorizat IN-ECO.

8.1

FILTRU DE AER

Pentru protecţia instalaţiei împotriva pătrunderii particulelor solide, prafului, celofibrei etc., instalaţi filtrul de
aer cât mai aproape de ştuţul de aspiraţie. Nu porniţi instalaţia fără filtru de aer. Filtrul nu trebuie să permită
trecerea particulelor mai mari de 40 μm. Pentru ca pierderea de presiune să fie limitată, utilizaţi un filtru cu
capacitate suficientă.
Filtrul de aer original
Filtrul de aer (elementul filtrant) trebuie să fie curăţat întotdeauna după cel mult 250 de ore de funcţionare, iar
elementul filtrant trebuie să fie înlocuit după cel mult 3 000 de ore de funcţionare. Elementul filtrant este livrat
de service autorizat IN-ECO.
Demontare:
a) filtrul suflantei / deşurubaţi piuliţa fluture. Îndepărtaţi carcasa de protecţie şi scoateţi elementul filtrant.
b) filtrul pompei de vid / desfaceţi clemele de închidere ale carcasei filtrului. Îndepărtaţi carcasa filtrului şi
scoateţi elementul filtrant.
Curăţaţi elementul filtrant (suflaţi şi scuturaţi manual), eventual înlocuiţi.
Montarea efectuaţi-o în ordine inversă.
În funcţie de gradul de impurificare a mediului, elementul filtrant trebuie să fie curăţat sau înlocuit mai des.
Prin întreţinerea incorectă a filtrului de aer se diminuează puterea instalaţiei şi totodată se scurtează durata ei
de viaţă.

8.2

VENTIL DE SIGURANŢĂ

Pentru protecţia instalaţiei împotriva suprasolicitării şi concomitent şi împotriva scurtării duratei de viaţă
a acesteia, instalaţi ventilul de siguranţă. Ventilul de siguranţă trebuie să fie reglat la presiunea maximă de
lucru. Prin aceasta instalaţia va fi protejată împotriva suprasolicitării. (Presiunea maximă de lucru este de
regulă cu 7-15% mai redusă decât presiunea maximă a instalaţiei specificată pe plăcuţa de fabricaţie.)

8.3

MANOMETRU

Pentru diagnosticarea de bază a raporturilor de presiune în sistem instalaţi un manometru.

8.4

CLAPETA DE RETUR

Pentru creşterea protecţiei instalaţiei împotriva reaspirării lichidului în instalaţie puteţi instala o clapetă antiretur.
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INSTALAREA RECOMANDATĂ A SUFLANTEI/POMPEI DE VID INW CU ACCESORII:
Schema instalării recomandate a suflantei/pompei de vid (cu o treaptă) INW cu accesorii este în imagini:

1 Suflanta/Pompa de
vid
2 Filtru de aer
3 Manometru
4 Ventil de siguranţă
5 Clapeta de retur

Fig. 4: Suflanta cu accesorii

Fig. 5: Pompa de vid cu accesorii

9 NEUTRALIZAREA DEŞEURILOR
La neutralizarea deşeurilor trebuie procedat conform reglementărilor legale cu privire la gospodărirea deşeurilor.
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GARANŢIA
La respectarea condiţiilor de garanţie societatea IN-ECO acordă pentru suflantele/pompele de vid INW
o garanţie de 2 ani.
Condiţii de garanţie

> Instalaţia trebuie să fie utilizată (instalată şi exploatată) conform acestor instrucţiuni.
> În timpul perioadei de garanţie reparaţiile pot fi efectuate numai de un service autorizat IN-ECO.
> În cazul intervenţiilor de orice natură asupra instalaţiei în perioada de garanţie, încetează toate drepturile
la garanţie.

În caz de reclamaţie, împreună cu suflanta/pompa de vid INW trebuiesc prezentate:
1. documentul de cumpărare (certificatul de garanţie),
2. descrierea utilizării instalaţiei şi a problemei,
3. datele de contact: adresa, numărul de telefon, e-mail, etc.
Instalaţia trebuie să fie prezentată în stare curată pentru reclamaţie sau reparaţie.
Costurile de transportul instalaţiei la service-ul autorizat IN-ECO şi înapoi la client sunt suportate de client.
Garanţia încetează:

> în cazul în care nu sunt respectate condiţiile de instalare şi exploatare a instalaţiei,
> în cazul nerespectării întreţinerii prevăzute,
> în cazul nerespectării condiţiilor de garanţie.

MULŢUMIRI
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat suflanta/pompa de vid din gama de tipuri INW. Suntem convinşi că veţi fi
mulţumiţi de ea. În cazul întrebărilor de orice fel nu ezitaţi să ne contactaţi.
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