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CZ | PŮVODNÍ UPOZORNĚNÍ
Všechna práva vyhrazena. Informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou shromážděny za účelem celkové spokojenosti našich zákazníků. Vycházejí ze základních údajů týkajících se
vlastností konstrukčních materiálů a pracovních postupů, které nám byly známy v době vydání tohoto dokumentu a proto mohou podléhat změnám a doplnění. V důsledku toho si
vyhrazujeme výslovné právo na změny a doplnění dokumentu. Pokyny v této publikaci slouží pouze jako návod k instalaci, použití, údržbě a opravám produktu uvedeného na titulní
straně tohoto dokumentu. Tato publikace bude sloužit pro standardní model produktu, jehož typ je uveden na titulní straně dokumentu. Proto výrobce neponese žádnou odpovědnost za
jakoukoliv škodu způsobenou v důsledku použití této publikace pro verzi produktu, který vám byl dodán. Tato publikace byla vyhotovena s maximálním smyslem pro přesnost. Výrobce
však neponese odpovědnost ani za jakékoliv chyby, které se mohou v publikaci vyskytnout, ani za jejich případné následky.
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PŘEDMLUVA
Použití příručky
Tato příručka je určena jako pracovní pomůcka pro
profesionální, dobře vyškolené a oprávněné uživatele pro
bezpečnou instalaci, použití, údržbu a opravy zařízení
uvedeného na titulní straně.

Piktogramy a symboly
V tomto návodu jsou použity následující piktogramy a
symboly:
DOPORUČENÍ
Návrhy a doporučení pro zjednodušení provádění
úkolů a činností.
UPOZORNĚNÍ
Poznámka s doplňujícími informacemi pro uživatele.
Upozorňuje na možné problémy a komplikace.
POZOR!
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti
může vést k poškození výrobku, pracoviště nebo
životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti
může vést k poškození výrobku nebo vážnému
zranění osob.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Důležité upozornění z hlediska
požární bezpečnosti.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Důležitá upozornění sloužící k
prevenci výbuchu.
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání prostředků pro ochranu
dýchacích cest při provádění servisu, údržby a oprav
či v průběhu
funkčního testování. Doporučujeme používání
lícnicových respirátorů podle normy EN 149:2001 +
A1:2009, třída FFP3 (Nařízení 89/686/EEC).
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání rukavic při provádění servisu,
údržby a oprav.   

Textové ukazatele
Záznamy označené “-” (pomlčkou) se týkají výčtů.
Záznamy označené “•” (tečkou) popisují následné kroky.
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ÚVOD

1.1

Identifikace produktu

Identifikační štítek obsahuje mimo jiné následující
údaje:
- název produktu
- sériové číslo

1.2

Obecný popis

- typ ATEX: schváleno pro použití ve výbušném prostředí
Zóna 1 a 21; označení Ex II 2G 2D (pouze závěsné
provedení)2
- typ H-D: pro závěsnou montáž, s těsnou klapkou

1.3

Volby a příslušenství

FlowGuard

Senzor proudění vzduchu

Všechny modely KUA-160 (kromě verze ATEX)
S-100

Manuální ON/OFF spínač na hubici

LL-5.5/24-160

Manuální ON/OFF spínač, včetně LED
pracovního světla

1.4

Kombinace produktů

Odsávací rameno KUA-160 lze použít s následujícími produkty:
1.4.1

KUA-160/2H | 3H | 4H (včetně verze ATEX)

FUA-1800

0,55 kW

FUA-2100

0,75 kW

PA-110/160

1,1 m

PA-220/160

2,2 m

FM-15/160

1,5 m

FM-25/160

2,5 m

FM-35/160

3,5 m

FM-45/160

4,5 m

SLE-30
1.4.2

3m

MobileGo
MobilePro

Mobilní odsávací a filtrační jednotka

PA-110/160

1,1 m

PA-220/160

2,2 m

1.5

Prodlužovací hadice

KUA-160/2S | 3S | 4S

Sloup [+ dodatečná
nástěnná konzole,
č.prod. 0000101537]

Technické specifikace

Rozměry a vlastnosti
Délka:
- KUA-160/2
- KUA-160/3
- KUA-160/4

- 2m
- 3m
- 4m

Průměr:
- trubky
- otvor hubice

- Ø 160 mm
- Ø 300 mm

Materiál trubek

hliník

Materiál hadic:
- typ H a S
- typ ATEX

Rameno KUA-160 je dostupné ve 4 provedeních:
- typ H: pro závěsnou montáž (nástěnná konzole je součástí
ramene)
- typ S: pro stojací montáž (např. na mobilní jednotku)

Výkon

0000101887/011122/D KUA-160

Prodlužovací výložník
(typ FlexMax)
Odsávací kolejnice

Hmotnost:
- KUA-160/2
- KUA-160/3
- KUA-160/4
- nástěnná konzole (H)

KUA-160 ATEX: Otočné ve 359° kvůli lanku

Sloup

ERC

KUA-160 je odsávací rameno s vnějším středovým kloubem.
Odnímatelná hubice obsahuje bezpečnostní mřížku. Rameno je
vybaveno těsnou uzavírací klapkou a je otočné o 360°1. Hubice
je pohyblivá v 90° ve všech 4 směrech.

1.

Odsávací ventilátor

Doporučené proudění
vzduchu
- minimální proudění
vzduchu
2.

- PVC s ocelovou pružinou
- polyethylen s ocelovou
pružinou potaženou mědí
-

14 kg
15 kg
17 kg
4 kg

800-1200 m³/h
800 m³/h

V souladu s TRGS 727 & ATEX directive 2014/34/EU
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1.6

Pracovní dosah

2.1.1

Ramena KUA-160 ATEX jsou vhodná pro použití v prostředí s
nebezpečím výbuchu. Vyhovují směrnicím ATEX z důvodu:
- antistatické hadice místo standardních hadic
- zemnící dráty, které propojují kovové části ramene

Viz. Obr. I na straně 11.

1.7

Tlaková ztráta

Viz. Obr. II na straně 11.
Podrobné technické údaje naleznete v dostupných
technických listech jednotlivých produktů.

1.8

Okolní a provozní podmínky

Provozní teplota:
- min.
- nom.
- max.

- 5°C
- 20°C
- 70°C

Max. relativní vlhkost

90%

Vhodné pro venkovní
použití

ne

2

Provoz

Svářecí dýmy jsou odsávány hubicí pomocí jednotlivého či
centrálního ventilátoru. Odsávací rameno odvádí znečištěný
vzduch do odsávacího potrubí s filtrační jednotkou, či přímo
mimo budovu.
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BEZPEČNOST

Obecné

Komponenty

Produkt se skládá z následujících hlavních komponentů a
prvků:
Obr. 2.1
A Nástěnná konzole3
B Otočná příruba
C Hadice
D Vnitřní trubka
E Středový kloub
F Vnější trubka
G Utěsněná uzavírací klapka4
H Hubice včetně regulační klapky

A

2.2

Hubice ramene je vybavena klapkou pro uzavření nebo
regulaci proudění vzduchu. Klapka se vetšinou používá u
víceramenných systémů; neuzavřená nepoužívaná ramena
totiž zbytečně odvádí draze ohřátý vzduch z prostoru
pracoviště.

POPIS PRODUKTU

2.1

KUA-160 ATEX

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za
poškození zařízení nebo zranění, způsobená
ignorováním bezpečnostních pokynů uvedených v
tomto manuálu, nebo z nedbalosti při instalaci, použití, údržbě
a opravách zařízení uvedeného na titulní straně tohoto
dokumentu a všech jeho příslušenství. Specifické pracovní
podmínky nebo použité příslušenství mohou vyžadovat
dodatečné bezpečnostní instrukce. Neprodleně kontaktujte
svého dodavatele, zjistíte-li potenciální nebezpečí při používání
výrobku.

Uživatel výrobku je vždy plně odpovědný za
dodržování místních bezpečnostních pokynů a
předpisů. Dodržujte všechny platné bezpečnostní
pokyny a předpisy.
Uživatelský manuál

B

- Každý, kdo pracuje se zařízením, musí být seznámen s
obsahem této příručky a musí striktně dodržovat pokyny v ní
obsažené. Vedení by mělo zaměstnance seznámit s návodem
a s nutností dodržovat všechny zde uvedené pokyny a
postupy.
- Nikdy neměňte pořadí prováděných kroků.
- Manuál ponechte vždy v blízkosti zařízení.

Uživatelé

C

D

E

F

G

- Použití tohoto zařízení je vyhrazeno pouze pro osoby
oprávněné, vyškolené a kvalifikované. Dočasní pracovníci a
pracovníci ve výcviku mohou produkt používat pouze pod
dohledem a na zodpovědnost zkušeného technika.
- Zůstávejte neustále bdělí a plně se soustřeďte na svou práci.
Nepoužívejte zařízení pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi nebo osobami se
sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení.
- Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi nebo osobami se
sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení.

H
Obr. 2.1 Hlavní komponenty a prvky
3.

Pouze u modelů H

4.

Pouze u modelů H-D
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Předmět určení5

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Produkt nepoužívejte u
aplikací, kde hrozí riziko exploze, např.:
- laserové řezání hliníku
- broušení hliníku a magnézia
- výbušné prostředí nebo výbušné látky/plyny
Toto varování se nevztahuje na ramena KUA-160
ATEX

Tento produkt byl vyvinut výhradně pro odsávání plynů a
částic, které se uvolňují během obvyklých svařovacích a
řezných procesů. Použití výrobku pro jiné účely je v rozporu s
jeho zamýšleným určením. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění vzniklé v
důsledku takového použití. Produkt byl vyroben v souladu s
nejvyššími standardy a uznávanými bezpečnostními předpisy.
Používejte pouze zařízení, které je v bezvadném technickém
stavu s ohledem na jeho předmět určení a dle instrukcí
uvedených v uživatelském manuálu.

VAROVÁNÍ
Tento produkt nepoužívejte pro:
- odsávání horkých plynů (více než 70°C
nepřetržitě)
- nanášení plamenem
- odsávání cementu, pilin, dřevěného prachu, apod.

Technické specifikace
Specifikace uvedené v tomto manuálu nesmí být měněny.

Úpravy

•

Zkontrolujte produkt, zda není poškozen. Ověřte funkci
bezpečnostních prvků.

Kombinace produktů

•

Pokud je zařízení používáno v kombinaci s jinými produkty
nebo zařízeními, platí taktéž bezpečnostní pokyny těchto
zařízení.

Během provozu vždy používejte prostředky osobní ochrany
(POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro osoby,
které vstupují do pracovního prostoru.

•

Zkontrolujte pracovní prostředí. Nedovolte, aby do něj
vstupovaly neoprávněné osoby.

•

Chraňte zařízení před vodou a vlhkostí.

•

Ujistěte se, že je místnost vždy dostatečně větrána; to
platí zejména pro stísněné prostory.

•

Ujistěte se, že v blízkosti instalace produktu je dostatek
schválených hasicích přístrojů.

Úpravy (částí) zařízení nejsou dovoleny.

Instalace
- Instalaci tohoto zařízení mohou provádět výhradně
oprávněné, dobře vyškolené a kvalifikované osoby.
- V průběhu instalace vždy používejte prostředky osobní
ochrany (POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro
osoby, které během instalace vstupují do pracovního
prostoru.
- Používejte odpovídající vybavení pro výškové práce a
bezpečnostní zařízení pro práci ve výškách nad 2 metry
(může se lišit dle lokálních předpisů).

Servis, údržba a opravy
•

Dodržujte intervaly pravidelné údržby uvedené v tomto
manuálu. Pozdě provedená údržba může mít za následek
vysoké náklady na opravu či revize a může vést ke ztrátě
záruky.

•

Vždy používejte prostředky osobní ochrany (POO), aby
nedošlo k úrazům. To rovněž platí pro osoby, které vstupují
do pracovního prostoru.

- Zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru.

•

Ujistěte se, že je pracovní prostor dostatečně odvětráván.

- Zůstaňte ve střehu a věnujte pozornost své práci.
Neprovádějte instalaci, jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků.

•

Používejte nářadí, materiály, maziva a servisní techniku,
kterou schválil výrobce. Nepoužívejte opotřebované
nástroje a nenechávejte nářadí uvnitř produktu ani na
něm.

•

Bezpečnostní prvky, které byly odstraněny z důvodu
servisu, údržby či oprav, musí být umístěny zpět okamžitě
po dokončení těchto prací a musí být zkontrolována jejich
řádná funkčnost.

•

Používejte odpovídající vybavení pro výškové práce a
bezpečnostní zařízení pro práci ve výškách nad 2 metry
(může se lišit dle lokálních předpisů).

•

Po dokončení prací vyčistěte pracovní prostor.

- Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti nouzových vstupů a
východů.
- Dbejte pozornosti na plynové a vodovodní potrubí a
elektrické kabely.

- Vzduch, obsahující částice chromu, niklu, berylia, kadmia,
olova apod. (které představují zdravotní riziko), by nikdy
neměl být recyklován. Takto znečištěný vzduch musí být
vždy odveden mimo pracoviště.

Použití
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Tento produkt nepoužívejte
pro:
- leštění v kombinaci s broušením, svařováním a u
jakýchkoli jiných aplikací, při nichž vznikají jiskry

UPOZORNĚNÍ
Servis, údržba a opravy by měly být prováděny v
souladu se směrnicí TRGS 560 & TRGS 528 pouze
oprávněnými, kvalifikovanými a vyškolenými
odborníky za použití vhodných pracovních postupů.

(vlákna uvolněná při leštění nebo z brusných kotoučů jsou vysoce
hořlavá a při vystavení jiskrám představují vysoké riziko vzplanutí
filtrů)

- obloukové drážkování
- odsávání hořlavých, žhnoucích nebo hořících
částic, pevných látek a kapalin

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během servisu, údržby a oprav používejte
ochranné prostředky dýchacích cest a
rukavice.

- odsávání agresivních výparů (např. kyselina
chlorovodíková) nebo ostrých částic
- odsání cigaret, doutníků, zaolejovaných tkanin a
jiných hořlavých částic, předmětů a kyselin

4
4.1

5.

„Předmět určení“ je dle EN-ISO 12100-1 použití, pro které je technické zařízení
určeno výrobcem, včetně jeho pokynů v prodejním katalogu. V případě
pochybností je to použití, které lze odvodit z konstrukce, modelu a funkce
technického výrobku, které lze považovat za normální použití. Obsluha zařízení
v mezích jeho předmětu určení zahrnuje také dodržování pokynů uvedených v
uživatelském manuálu.

0000101887/011122/D KUA-160

INSTALACE
Potřebné nářadí

K instalaci produktu je zapotřebí následující nářadí:
- základní nářadí

4

4.2

Lokálně je třeba zajistit

B

silnou cihlovou nebo betonovou zeď, pomocí 4 šroubů
M10x120x60;
ocelový profil (např. H profil), pomocí 4 závitových tyčí
M10. Za tímto účelem je potřeba použít 2 čtvercové profily
(30x30x3 mm), aby nedošlo k ohnutí.

K instalaci produktu je zapotřebí následující
materiál:
- materiál pro nástěnnou montáž6

C

4.3

Obr. 4.1
• Namontujte nástěnnou konzoli na zeď nebo montážní
konstrukci.

Vybalení

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní. Balení by
mělo obsahovat:
- částečně smontované odsávací rameno
- otočná příruba
- otočný prstenec, včetně gumové manžety
- odsávací hubice
- límec hubice s bezpečnostní mřížkou
- podložka M20

C

A

Navíc pro typy “H”:
- nástěnná konzole (s integrovanou otočnou přírubou)
- šestihranný šroub M6x25 (4)
Pokud některé části chybí nebo jsou poškozeny, kontaktujte
dodavatele.
Ramena KUA lze instalovat různými způsoby.
Obr. III na straně 11 poskytuje souhrn
příslušných odstavců dle typu ramene (konkrétně H,
ATEX a S) a preferovaný montážní postup.

B

Pro montáž KUA-160/H (závěsné; včetně ATEX):
postupujte dle odstavce 4.4

•

Pro montáž KUA-160/S (stojací):
postupujte dle odstavce 4.5

•

Obr. 4.1 Montáž nástěnné konzole

4.4

Montáž KUA-160/H (včetně ATEX)
Příklady montáže naleznete Obr. IV na straně 11.

Pro montáž na zeď nebo na montážní konstrukci:
•

postupujte dle odstavce 4.4.1

Pro montáž na sloup (PA):
•

postupujte dle odstavce 4.4.2

Pro montáž na prodlužovací výložník (FlexMax):
•

viz. manuál, který je dodáván s výložníky FlexMax

•

následně: postupujte dle odstavce 4.4.3

4.4.1

Nástěnná montáž
VAROVÁNÍ
Před instalací ramene se ujistěte, že je zeď či
montážní konstrukce dostatečně únosná. Hmotnost
produktu naleznete v odstavci 1.5.
Viz. Obr. VII na straně 12 pro rozměry a míry
nástěnné konzole.

Montážní materiál nástěnné konzole není součástí dodávky,
jelikož se materiál zdi a způsob uchycení do ní může lišit.
Nástěnnou konzoli můžete namontovat například na:
A tenkou cihlovou nebo betonovou zeď (min. tloušťka 100
mm), pomocí 4 závitových tyčí M10;
6.

Pro montáž ramene na nástěnnou konzoli:
•

postupujte dle odstavce 4.4.3

4.4.2

Montáž na sloup

Sloupy PA-110/160 a PA-220/160 jsou vhodné pro několik
montážních poloh:
Montáž k/na
Podlaha
Strop
Zeď

Pozice
svisle
vodorovně

Doporučený montážní materiál:
Montáž:

Materiál:

Sloup na betonovou podlahu kotevní šrouby
Sloup na strop

kotevní šrouby

Sloup na zeď

Dle typu stěny (viz. také
odstavec 4.4.1)

Nástěnná konzole na sloup

4x šroub M12x30 s
4x pojistná matice M12

Obr. 4.2
• Určete polohu sloupu.
• Odpovídajícím způsobem nainstalujte montážní desku.
• Nainstalujte nástěnnou konzoli na sloup.

Druh montážního materiálu je závislý na konstrukci zdi

0000101887/011122/D KUA-160
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Viz. Obr. VI na straně 12 pro podrobné pokyny k
montáži:
- montážní desky na sloup
- nástěnné konzole k montážní desce
•

Připevněte sloup k podlaze, zdi či stropu.

A

B

B
D
F

C

G

D

E
F

Montáž k
podlaze

Montáž ke stropu

Nástěnná montáž

Obr. 4.2 Sloup (PA)

Pro montáž ramene na nástěnnou konzoli:
•

postupujte dle odstavce 4.4.3

4.4.3

Montáž ramene
DOPORUČENÍ
Před upevněním hadic proveďte kontrolu vyvážení
ramene. Viz. odstavec 6.2.

G

Obr. 4.3 Montáž ramene

Montáž hubice:
•

viz. odstavec 4.6

V případě KUA-160/H ATEX:
•

následně postupujte dle odstavce 4.7

4.4.4
Obr. 4.3
• Demontujte pojistnou matici M20 (A) z tyče závěsu (E).
•

Přesuňte hadicovou sponu (F) a otočný prstenec ramene
(včetně gumové manžety) (D) přes tyč závěsu (E).

•

Nasaďte podložku M20 (C) na otočný prstenec ramene (D).

•

Vsuňte tyč závěsu (E) do otočné příruby (B).

•

Hadici (G) přesuňte přes okraj otočného prstence (D).

•

Pro zajištění vzduchotěsnosti spoje použijte gumovou
manžetu.

•

Hadici (G) připevněte k otočnému prstenci (D) pomocí
hadicové spony (F).

•

Nasaďte pojistnou matici M20 (A) na tyč závěsu (E) a
utáhněte ji.

•

Namontujte sestavu na nástěnnou konzoli pomocí 8 šroubů
M6x25 + podložek M6.

Montáž ventilátoru

Pro instalaci odsávacího ventilátoru7 na rameno postupujte
následovně.
Obr. 4.4
• Umístěte ventilátor na nástěnnou konzoli.
• Vložte 4 šrouby M6x258 skrz spodní část nástěnné konzole
do klecových matic krytu ventilátoru.
• Bezpečně utáhněte šrouby.

Obr. 4.4 Montáž ventilátoru

0000101887/011122/D KUA-160

7.

Vhodné modely: viz. odstavec 1.4

8.

Šrouby jsou dodávány s ramenem

6

A

A (8x)
Montáž ramene KUA-160/S

4.5

A (8x)

B (8x)
Příklady montáže naleznete Obr. V na straně 11.

B (8x)

C
D

C

C

Pro montáž na sloup (PA):
•

B

E
F

postupujte dle odstavce 4.5.1

Pro montáž na nástěnnou konzoli:
•

postupujte dle odstavce 4.5.2

Pro montáž na mobilní jednotku:
•

postupujte dle odstavce 4.5.3

4.5.1

KUA-160/S na sloupu

Obr. 4.5
• Demontujte otočnou přírubu z nástěnné konzole a změňte
polohu zdola nahoru.

Obr. 4.6 Otočná příruba

Obr. 4.7
• Přesuňte hadicovou sponu (C) a otočný prstenec ramene
(včetně gumové manžety) (D) přes tyč závěsu (B).
•

Nasaďte podložku M20 (E) na otočnou přírubu (F).

•

Vložte tyč závěsu (B) do otočné příruby (F).

•

Hadici (A) přesuňte přes okraj otočného prstence (D).

•

Pro zajištění vzduchotěsnosti spoje použijte gumovou
manžetu.

•

Hadici (A) připevněte k otočnému prstenci (D) pomocí
hadicové spony (C).
UPOZORNĚNÍ
Mezi otočnou přírubu a otočný prstenec namontujte
podložku M20 (E), aby nedošlo k poškození.

A

A (8x)

Obr. 4.5 Poloha otočné příruby

B

B (8x)

C

Pro montáž nástěnné konzole na sloup:
C
• postupujte
dle odstavce 4.4.2
•

D

následně postupujte dle instrukcí z Obr. 4.7 (odstavec
4.5.3)

4.5.2

KUA-160/S na nástěnné konzoli

Pro montáž ramene na nástěnnou konzoli:
•

postupujte dle instrukcí z Obr. 4.5 (odstavec 4.5.1)

•

následně postupujte dle instrukcí z Obr. 4.7 (odstavec
4.5.3)

E
F

Obr. 4.7 Rameno na mobilní jednotce

Montáž hubice:
postupujte dle odstavce 4.6

•

4.6
4.5.3

KUA-160/S na mobilní jednotce
DOPORUČENÍ
Před upevněním hadic proveďte kontrolu vyvážení
ramene. Viz. odstavec 6.2.

Obr. 4.6
• Namontujte otočnou přírubu (C) na filtrační jednotku
pomocí 8 šroubů M6x25 (A) + podložek M6 (B).

0000101887/011122/D KUA-160

Hubice

Obr. 4.8
• Uvolněte montážní materiál, který je připevněn k závěsu
hubice.
•

Nainstalujte odsávací hubici (G) pomocí šroubu (F), 2
podložek (E), 2 pružinových podložek (D) a matice (C).

•

Namontujte límec (H) na hubici (G). Upevněte ji sponou.

•

Připevněte hadici (A) na hubici.

•

Upevněte hadici sponou (B).

7

D (2x)
A

C
D (2x)

F
E (2x)

G
H

Obr. 4.8 Montáž hubice

4.7

KUA-160 ATEX

Rameno KUA-160 ATEX je z výroby opatřeno lanky mezi
kovovými částmi, včetně hadic opatřených ocelovým drátem.
Aby bylo rameno vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu, musíte provést uzemnění.

A
Obr. 4.10 Připojení drátu k potrubí

Obr. 4.11
• Změřte zemnicí spojení mezi hubicí a potrubím. Elektrický
odpor musí být nižší než 10 ohmů.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je elektrický odpor větší než 10 ohmů,
připojení zemnícího drátu není správné. V takovém
případě: ujistěte se, že jsou všechny vodiče
zemnícího drátu od hubice k potrubí propojeny.

Obr. 4.11
• Připojte drát (A) k odsávací hubici pomocí konektoru.

< 10 ohm
< 10 ohm

A

Obr. 4.9 Připojení drátu k digestoři

Obr. 4.10
• Druhý konec drátu (A) připojte k odsávacímu potrubí
pomocí samořezného šroubu9.
•

Obr. 4.11 Uzemnění

Ujistěte se, že otáčení ramene není drátkem omezeno.

5

POUŽITÍ
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během používání používejte OOP, abyste
zabránili zranění. To rovněž platí pro osoby,
které vstupují do pracovního prostoru.

5.1

Ovládání

Hubice ramene je opatřena rukojetí pro snadné polohování a
klapkou pro regulaci nebo zastavení proudění vzduchu.
Veškerý pohyb ramene je ovládán pomocí hubice.
Obr. 5.1
A Těsnící uzavíratelná klapka (pouze modely H-D)
B Regulační klapka
C Rukojeť
9.

Velikost 4,2 mm

0000101887/011122/D KUA-160
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ÚDRŽBA

6.1

A A

Pravidelná údržba

Zařízení je navrženo tak, aby bezproblémově
fungovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Aby toto mohlo být zajištěno, musí být prováděny
pravidelné údržbové a čistící úkony popsané v této kapitole.
Budete-li dodržovat nezbytnou opatrnost a provádět údržbu v
pravidelných intervalech, budou veškeré problémy odhaleny a
odstraněny dříve, než dojde k úplnému a nenávratnému
poškození.

A A
B B
B B
C C

VAROVÁNÍ
Zanedbání údržby může způsobit požár.

Uvedené intervaly údržby se mohou lišit v závislosti na
konkrétních provozních a okolních podmínkách. Proto je nad
rámec pravidelné údržby uživatelem doporučeno 1x ročně
nechat zařízení komplexně zkontrolovat profesionálním
technikem. Za tímto účelem kontaktujte svého dodavatele.
Díl

A

Krok

Frekvence:
každých X
měsíců

A
B

X=3

X=6

Vnější strana
ramene

Očistěte neagresivním čistícím
B
prostředkem

Obr. 5.1 Ovládání

Flexi hadice
C

Zkontrolujte praskliny a poškození. V
případě potřeby vyměňte

X

5.2

Vnitřní strana
ramene

Důkladně očistěte

X

Hubice

Zkontrolujte pohyblivost hubice. V
případě potřeby nastavte tření
podložek; voz. odstavec 6.2

X

Pohyb
ramene

Zkontrolujte horizontální, vertikální i
diagonální pohyblivost ramene. V
případě potřeby nastavte tření
podložek; voz. odstavec 6.2

X

180°

Použití

Obr. 5.2
• Pomocí rukojeti (viz. Obr. 5.1C) umístěte hubici ramene do
max. vzdálenosti 480 mm od zdroje znečištění.

X

•

Ujistěte se, že je klapka (viz. Obr. 5.1A/B) otevřená.

•

Spusťte připojený odsávací ventilátor nebo systém.

•

Začněte svařovat.

•

V případě potřeby částečně uzavřete klapku a upravte tak
proudění vzduchu.

6.2

•

Při změně polohy svařování přesuňte hubici do správné
polohy vzhledem ke sváru.

•

Vypněte připojený odsávací ventilátor nebo systém cca. 20
sekund po ukončení svařování.

Pokud odsávací rameno (nebo jeho část) nesetrvává v
6
požadované poloze, je zapotřebí nastavit intenzitu tření.

180°

Nastavení ramene

Obr. 6.1
• Určete spoj, který potřebuje větší nebo menší hodnotu
odporu.
•

1710.
Pro přístup ke kloubu v tomto bodě uvolněte hadici

•

Rameno zcela vodorovně natáhněte.

•

Nastavte správnou hodnotu tření; body nastavení
naleznete na obrázcích níže.

Otočná konzola

B

B

A

17

6

17

A = 480 mm

6

B = >480 mm
typy “H”

Obr. 5.2 Správná pozice hubice

typy “S”

10. Otočná konzola / Závěs hubice

0000101887/011122/D KUA-160
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CE PROHLÁŠENÍ

Středový kloub

CE prohlášení o shodě strojního zařízení
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9,
1812 RK Alkmaar, Holandsko, tímto na svou
odpovědnost prohlašujeme, že produkty:
- KUA-160/2H ATEX
- KUA-160/3H ATEX
- KUA-160/4H ATEX
Závěs hubice

D (2x)
A

na které se toto prohlášení vztahuje, byly vyrobeny v souladu
s pokyny směrnice Rady ze dne 17. května 2006 o bezpečnosti
strojů 2006/42 / ES, ve znění směrnice 95/16 / ES se
zvláštním odkazem na dodatek I, týkající se základních
požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost v souvislosti s
konstrukcí a výrobou zařízení.

10

Platné normy:

Obr. 6.1 Body nastavení
C

7

- EN-ISO 12100: 2010 | Bezpečnost strojních zařízení Základní
pojmy, obecné zásady pro konstrukci

F
E (2x)

D (2x)

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pokud systém nefunguje (správně), nahlédněte do
níže uvedeného seznamu, zda není možné chybu
G
odstranit svépomocí. Pokud to není možné,
H
kontaktujte svého dodavatele.
VAROVÁNÍ
Při provádění níže uvedených činností dodržujte
bezpečnostní pokyny uvedené v
10 3.
kapitole

Příznak

Problém

Možná příčina

Řešení

Odsávací
rameno
nesetrvává v
požadované
pozici

Únik dýmu;
špatné
odsávání

Nastavení
odporu tření
není správné

Nastavte správnou
hodnotu tření; body
nastavení naleznete
na Obr. 6.1

Rameno nelze
nastavit do
požadované
polohy

8

- ISO/IEC 80079-36
Výbušné prostředí – Část 36: Neelektrická zařízení pro
použití ve výbušném prostředí
Výrobky jsou schváleny pro zónu 1 (plyn) a zónu 21 (prach) v
souladu se směrnicí ATEX 2014/34 / EU.
Klasifikace:
- Skupina produktu: II
- Kategorie produktu: 2
Značení:
- Ex II 2G
- Ex II 2D
Podpis:

NÁHRADNÍ DÍLY

K produktu jsou k dostupné následující náhradní
díly;
- viz. schéma Obr. VIII na straně 13

9

- EN-IEC 60079-11:2012
Výbušné prostředí – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou
bezpečností „i“

Jméno:
Pozice:
Datum vydání:

M.S.J. Ligthart
Product Manager
1. listopadu 2022

LIKVIDACE

Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v
souladu se státními nebo místními předpisy.

0000101887/011122/D KUA-160

10

ANNEX
Obr. I

Pracovní dosah

STOJACÍ MONTÁŽ

A

KUA-160/S

Sloup

Nástěnná
konzole

Mobilní
jednotka

1. Začněte s

odst. 4.5.1

odst. 4.5.2

odst. 4.5.3

2. Montáž hubice

odst. 4.6

odst. 4.6

odst. 4.6

Obr. IV

Příklady montáže typu “H”

B
C

D

KUA-160/2

KUA-160/3

KUA-160/4

A

455 mm

950 mm

1250 mm

B

265 mm

265 mm

265 mm

C

min. 1030 mm

min. 1335 mm

min. 1525 mm

D

max. 2500 mm

max. 3350 mm

max. 4040 mm

Obr. II
in. WG

KUA-160 + FUA

KUA-160 + PA-220 + FUA

KUA-160 + PA-110

KUA-160 + PA-220

Tlaková ztráta

Pa
1200

KUA - 160/4

1100
4

1000

KUA - 160/3

Obr. V

Příklady montáže typu “S”

900
3

KUA - 160/2

800
700
600

2

500
400

1

300
200
100

0

0
600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

KUA-160 + FUA

KUA-160 + mobilní jednotka

KUA-160 + PA-110

KUA-160 + PA-220

KUA-160 + PA-220

KUA-160 + FlexMax

m³/h
400

Obr. III

500

600

700

800

900

CFM

Postup montáže

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ
KUA-160/H

Zeď

Sloup

Výložník

1. Začněte s

odst. 4.4.1

odst. 4.4.2

INS_FlexMax

2. Montáž ramene

odst. 4.4.3

odst. 4.4.3

odst. 4.4.3

3. Montáž
ventilátoru

odst. 4.4.4

odst. 4.4.4

-

4. Montáž hubice

odst. 4.6

odst. 4.6

odst. 4.6

KUA-160/H ATEX Zeď

Sloup

1. Začněte s

odst. 4.4.1

odst. 4.4.2

2. Montáž ramene

odst. 4.4.3

odst. 4.4.3

3. Montáž
ventilátoru

odst. 4.4.4

odst. 4.4.4

4. Montáž hubice

odst. 4.6

odst. 4.6

5. ATEX

odst. 4.7

odst. 4.7

0000101887/011122/D KUA-160
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A

ANNEX
Obr. VI

Sloup
SVISLÁ POLOHA
Montáž k podlaze

VODOROVNÁ POLOHA
Montáž ke stropu

Nástěnná montáž

A

A

A

A

MOUNTING PA stanchion to wall:
ends on type of wall

A

A = montážní deska

Obr. VII

A = montážní deska

B

A = montážní deska

Rozměry a míry nástěnné konzole.

A

A

FOR MOUNTING PA stanchion to concrete floor:
D
C
use anchor bolts

FOR MOUNTING WMB to PA stanchion:
The information contained in this
4x M12x30 bolt
drawing is the sole property of
PLYMOVENT. Any reproduction in part
or as a whole without written permission
4x M12 lock nut
of PLYMOVENT is prohibited.
3RD ANGLE PROJECTION

®

DRAWING NO:

REV.:

B

FOR MOUNTING PA stanchion to concrete floor:
use anchor bolts

MATERIAL: GENERAL TOLERANCES: UNITS: mm

ESCALE: 1:10 (do not scale drawing)

3RD ANGLE PROJECTION
®

DESCRIPTION:

-

0

-

PROJECT: -

CUSTOMER: -

DRAWING NO:

DRAWN: MKG

DATE: -

SHEET 1 OF 1

The information contained in this
drawing is the sole property of
PLYMOVENT. Any reproduction in part
or as a whole without written permission
of PLYMOVENT is prohibited.
REV.:

MATERIAL: -

GENERAL TOLERA
UNITS: mm

DESCRIPTION:

-

0

PROJECT: -

CUSTOMER: -

-

DR

H
F

270 mm

C

383 mm

D

265 mm

E

100 mm

F

240 mm

G

2 - 2,3 m
F

H 383Ø 13 mm 9000 N

130

300 mm

B

100

15

15

A

G

0000101887/011122/D KUA-160
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ANNEX
Obr. VIII Rozložený pohled
A

0000101944

0000102409

A
0000102989

B

0000101395

0000101907

0000101903

B
0000102199
0000102396

0000102384
0000102385
0000102386

0000102387
0000102388
0000102389

0000101904

0000102397

0000102960

0000101906

B

0000101911

D

0000101908

C
0000101550
C
0000114072
0000101937

0000102525

0000101887/011122/D KUA-160
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ANNEX
Položka č.

Popis

Obecné

Položka č.

Popis

0000101913

Antistatická hadice 850mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101537

Nástěnná montážní konzole, kompletní

0000101550

Hubice s bezpečnostní mřížkou

0000101915

0000101903

Otočný prstenec ramene KUA-160, vč. gumové
manžety a podložky

Antistatická hadice 400mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101916

0000101906

Hadice 400mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových spon

Antistatická hadice 650mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101907

Hadice 650mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových spon

0000102384

Vnitřní rám KUA-160/2H, kompletní

0000101908

Límec hubice, včetně rukojeti, klapky a závěsu hubice

0000102396

Vnitřní trubka KUA-160/2

0000101911

Závěs hubice, včetně montážního materiálu

0000102397

Vnější trubka KUA-160/2

0000101912

Třecí podložka 83x10x3 mm (sada 2 kusů)

0000101937

Bezpečnostní mřížka Ø 300 mm

0000101944

Připojovací příruba s mřížkou

0000102199

Středový kloub KUA-160

0000102409

Otočná příruba (kuličkové ložisko)

0000102525

Montážní sada pro středový závěs KUA-160

0000102960

Konzoly vnější trubka KUA (2 ks)

0000102989

Gumová manžeta Ø 160 mm

0000114072

Plastová vyvažovací klapka Ø 160 mm

KUA-160/2H
0000101395

Otočný závěs pro KUA-160/H a EA/H

0000101904

Hadice 850mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových spon

0000102384

Vnitřní rám KUA-160/2H, kompletní

0000102396

Vnitřní trubka KUA-160/2

0000102397

Vnější trubka KUA-160/2

KUA-160/3H

KUA-160/3H ATEX
0000101395

Otočný závěs pro KUA-160/H a EA/H

0000101914

Antistatická hadice 1000mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101915

Antistatická hadice 400mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101916

Antistatická hadice 650mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000102385

Vnitřní rám KUA-160/3H, kompletní

0000102398

Vnitřní trubka KUA-160/3

0000102399

Vnější trubka KUA-160/3

KUA-160/4H ATEX
0000101395

Otočný závěs pro KUA-160/H a EA/H

0000101914

Antistatická hadice 1000mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101915

Antistatická hadice 400mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101916

Antistatická hadice 650mm/Ø 161 mm, včetně 2
hadicových spon

0000101395

Otočný závěs pro KUA-160/H a EA/H

0000101905

Hadice 1000mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových
spon

0000102386

Vnitřní rám KUA-160/4H, kompletní

0000102400

Vnitřní trubka KUA-160/4

0000102385

Vnitřní rám KUA-160/3H, kompletní

0000102401

Vnější trubka KUA-160/4

0000102398

Vnitřní trubka KUA-160/3

0000102399

Vnější trubka KUA-160/3

KUA-160/4H
0000101395

Otočný závěs pro KUA-160/H a EA/H

0000101905

Hadice 1000mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových
spon

0000102386

Vnitřní rám KUA-160/4H, kompletní

0000102400

Vnitřní trubka KUA-160/4

0000102401

Vnější trubka KUA-160/4

KUA-160/2S
0000101904

Hadice 850mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových spon

0000102387

Vnitřní rám KUA-160/2S, kompletní

0000102396

Vnitřní trubka KUA-160/2

0000102397

Vnější trubka KUA-160/2

KUA-160/3S
0000101905

Hadice 1000mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových
spon

0000102388

Vnitřní rám KUA-160/3S, kompletní

0000102398

Vnitřní trubka KUA-160/3

0000102399

Vnější trubka KUA-160/3

KUA-160/4S
0000101905

Hadice 1000mm/Ø 163 mm, včetně 2 hadicových
spon

0000102389

Vnitřní rám KUA-160/4S, kompletní

0000102400

Vnitřní trubka KUA-160/4

0000102401

Vnější trubka KUA-160/4

KUA-160/2H ATEX
0000101395

Otočný závěs pro KUA-160/H a EA/H

0000101887/011122/D KUA-160
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