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PL | TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane dla ogólnej wygody naszych klientów. Został on oparty na ogólnych danych dotyczących 
właściwości użytych materiałów konstrukcyjnych i metod pracy znanych nam w momencie wystawienia dokumentu i podlega zatem w każdej chwili zmianie. Prawo do zmiany lub 
uzupełnienia zostaje niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Instrukcje zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie jako wytyczne dla instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw produktu 
wymienionego na stronie tytułowej niniejszego dokumentu. Publikacja ta ma być stosowana do standardowego modelu produktu, typu podanego na pierwszej stronie. W ten sposób 
producent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszej publikacji do wersji faktycznie dostarczonej do użytkownika. Niniejsza publikacja została 
napisana z wielką starannością. Jednak producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w niniejszej publikacji lub ich konsekwencje.

SPIS TREŚCI
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WPROWADZENIE

Korzystanie z instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do stosowania jako 
wytyczne dla profesjonalnych, dobrze wyszkolonych i 
uprawnionych użytkowników, aby móc bezpiecznie instalować, 
obsługiwać, konserwować i naprawiać produkt wymieniony na 
okładce niniejszego dokumentu.

Piktogramy i symbole
Poniższe piktogramy i symbole są używane w tej instrukcji:

WSKAZÓWKA
Sugestie i zalecenia, aby ułatwić wykonywanie 
zadań i czynności.
UWAGA
Uwaga z dodatkowymi informacjami dla 
użytkownika. Wskazówka zwraca uwagę 
użytkownika na ewentualne problemy.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, o ile nie są przeprowadzane z należytą 
ostrożnością, mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia, warsztatu lub otoczenia. 
OSTRZEŻENIE!
Procedury, które jeśli nie są przeprowadzane z 
należytą ostrożnością, mogą spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub spowodować poważne 
obrażenia ciała. 
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby 
uniknąć pożaru. 
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Ważne ostrzeżenie, 
aby zapobiec eksplozji. 

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać z ochrony dróg oddechowych 
podczas wykonywania czynności serwisowych, 
konserwacyjnych i naprawczych, a także podczas 
testów funkcjonalnych. Zalecamy stosowanie 
półmaski oddechowej zgodnej z normą EN 149: 
2001 + A1: 2009, klasa FFP3 (Dyrektywa 89/686 / 
EWG).
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać rękawic ochronnych podczas 
wykonywania prac serwisowych, konserwacji i 
naprawy.

Wskazówki tekstowe
Wskazówki oznaczone “-” (myślnik) dotyczą wyliczania. 
Wskazówki oznaczone “•” (punkt) opisują czynności do 
wykonania. 

1 WSTĘP

1.1 Identyfikacja produktu

Tabliczka znamionowa zawiera, między innymi, 
następujące dane:
 - nazwa produktu
 - numer seryjny

1.2 Ogólny opis

KUA-160 to ramię odciągowe z zewnętrznym przegubem 
środkowym. Odpinana ssawa posiada siatkę zabezpieczającą. 
Ramię jest wyposażone w przepustnicę odcinającą1. Ssawa 
można ustawić pod kątem 90 ° w czterech kierunkach. 

1. KUA-160 ATEX: Możliwość obrotu o 359° z powodu przewodu uziemiającego

Ramię KUA-160 jest dostępne w czterech różnych wersjach:
 - typ H: do montażu wiszącego (wspornik w zestawie)
 - typ S: do montażu stojącego (np. na jednostce mobilnej)
 - typ ATEX: zatwierdzone do użytku w środowisku 
zagrożonym wybuchem Strefa 1 i 21; oznaczenie 
Ex II 2G 2D (tylko do montażu wiszącego)2

 - typ H-D: do montażu wiszącego z uszczelnioną przepustnicą 
odcinającą

1.3 Opcje i akcesoria

FlowGuard Czujnik przepływu

Wszystkie wersje KUA-160 (z wyjątkiem wersji ATEX) 

S-100 Ręczny włącznik / wyłącznik montowany na 
ssawie

LL-5.5/24-160 Ręczny włącznik / wyłącznik, w tym światło 
robocze LED

1.4 Kombinacje produktu

Można użyć ramię KUA-160 z następującymi produktami:

1.4.1 Ramię KUA-160/2H | 3H | 4H (w tym wersja 
ATEX)

FUA-1800 0,55 kW
Wentylator odciągowy

FUA-2100 0,75 kW
PA-110/160 1,1 m

Słup wsporczy
PA-220/160 2,2 m
FM-15/160 1,5 m

Wysięgnik obrotowy 
(typ FlexMax)

FM-25/160 2,5 m
FM-35/160 3,5 m
FM-45/160 4,5 m
ERC Szyna odciągowa
SLE-30 3 m Wąż przedłużający

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

MobileGo
Mobilny odciąg dymów spawalniczych

MobilePro

PA-110/160 1,1 m Słup [+ dodatkowo 
wspornik ścienny, nr 
art. 0000101537]PA-220/160 2,2 m

1.5 Specyfikacja techniczna

Wymiary i właściwości
Długość:
 - KUA-160/2
 - KUA-160/3
 - KUA-160/4

 - 2 m
 - 3 m
 - 4 m

Średnica:
 - rura
 - kaptur ssawy

 - Ø 160 mm
 - Ø 300 mm

Materiał rury aluminium
Materiał węży
 - typ H i S
 - typ ATEX

 - PCV ze spiralnym drutem stalowym
 - polietylen z drutem ze stali 
sprężynowej pokrytej miedzią 

2. Zgodnie z TRGS 727 i dyrektywą ATEX 2014/34/EU
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Waga:
 - KUA-160/2
 - KUA-160/3
 - KUA-160/4
 - Wspornik ścienny 
(H wersje)

 - 14 kg
 - 15 kg
 - 17 kg
 - 4 kg

Wykonanie
Zalecany przepływ 
powietrza
 - min. przepływ 
powietrza

800-1200 m³/h

800 m³/h

1.6 Obszar pracy

Zobacz Rys. I na stronie 11.

1.7 Spadek ciśnienia

Zobacz Rys. II na stronie 11.

Zapoznaj się z dostępnymi kartami produktu dla 
szczegółowych specyfikacji.

1.8 Warunki pracy urządzenia

Temperatura pracy:
 - min.
 - nom.
 - maks.

 - 5°C
 - 20°C
 - 70°C

Maksymalna wilgotność 
względna

90%

Dozwolone użycie na 
zewnątrz

nie

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

Produkt składa się z następujących głównych podzespołów i 
elementów:

Rys. 2.1
A Wspornik przyścienny3

B Kołnierz obrotowy
C Wąż
D Rura wewnętrzna
E Przegub środkowy
F Rura zewnętrzna
G Uszczelniona przepustnica odcinająca4

H Ssawa z przepustnicą odcinającą

3. Dotyczy tylko wersji H

4. Dotyczy tylko wersji H-D 

Rys. 2.1 

C
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Najważniejsze części i elementy

2.1.1 KUA-160 ATEX

Ramiona KUA-160 ATEX nadają się do stosowania w 
środowiskach zagrożonych wybuchem Są zgodne z 
dyrektywami ATEX ze względu na:
 - antystatyczne węże zamiast standardowych
 - przewody uziemiające łączące wszystkie metalowe elementy 
ramienia

2.2 Użytkowanie

Dymy spawalnicze są odciągane przez ssawę ramienia za 
pomocą wentylatora indywidualnego lub centralnego. Ramię 
odciągowe odprowadza zanieczyszczone powietrze do kanału 
zakończonego filtrem lub bezpośrednio do atmosfery. 

Ssawa ramienia wyposażona jest w przepustnicę odcinającą, 
którą można regulować przepływ powietrza. Przepustnica jest 
najczęściej używana, gdy kilka ramion jest podłączonych do 
wspólnego kanału odciągowego; w takim wypadku zamknięcie 
przepustnicy zapobiega utracie ogrzanego powietrza z hali.

3 BEZPIECZEŃSTWO

Ogólne
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
uszkodzenia produktu lub zranienia spowodowane 
przez ignorowanie zasad bezpieczeństwa zawartych 
w niniejszej instrukcji, lub zaniedbania podczas montażu, 
użytkowania, konserwacji i naprawy produktu wymienionego 
na okładce niniejszego dokumentu oraz wszelkich 
odpowiadających akcesoriów. Specyficzne warunki pracy lub 
używane akcesoria mogą wymagać dodatkowych instrukcji 
bezpieczeństwa. Natychmiast skontaktuj się z dostawcą, jeśli 
wykryjesz potencjalne zagrożenie podczas używania produktu.

Użytkownik produktu jest zawsze w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i 
lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy 
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przestrzegać wszystkich instrukcji i obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa.

Instrukcja użytkowania
 - Każda osoba pracująca przy urządzeniu musi być zapoznana 
z tą instrukcją i bezwzględnie jej przestrzegać. Organy 
zarządzające powinny przeszkolić personel zgodnie z 
instrukcją i przestrzegać wszelkich zaleceń w niej zawartych. 

 - Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do 
wykonania.

 - Zawsze należy przechowywać instrukcję wraz z urządzeniem. 

Użytkownicy
 - Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez 
upoważnionych, przeszkolonych i wykwalifikowanych 
użytkowników. Personel tymczasowy lub w trakcie szkolenia 
może użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem i na 
odpowiedzialność wykwalifikowanych inżynierów. 

 - Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie używać 
urządzenia pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków. 

 - Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci lub 
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą 
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane. 

 - Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się 
produktem.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem5

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do odciągania 
szkodliwych gazów i cząstek, które są uwalniane podczas 
większości procesów spawalniczych. Używanie produktu do 
innych celów jest uważane za niezgodne z jego 
przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne szkody czy obrażenia wynikające z takiego użytkowania. 
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi 
standardami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa. 
Użytkować wyłącznie urządzenie w doskonałym stanie 
technicznym zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją 
obsługi.

Specyfikacja techniczna
Nie należy zmieniać specyfikacji podanych w niniejszej 
instrukcji. 

Modyfikacja
Modyfikacja (części) produktu nie jest dozwolona.

Kombinacje produktu
Jeśli produkt jest używany w połączeniu z innymi produktami 
lub urządzeniami, odnieś się również do instrukcji 
bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji tych produktów.

Instalacja
 - Montaż tego produktu może być wykonany wyłącznie przez 
autoryzowany, przeszkolony i wykwalifikowany personelu. 

 - Podczas instalowania urządzenia należy stosować środki 
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy 
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy 
podczas instalacji.

 - Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj 
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać 
lokalne ograniczenia). 

5. "Zastosowanie", jak opisano w EN ISO 12100-1 jest to użycie, do którego 
wyrób techniczny jest dostosowany w sposób określony przez producenta, 
łącznie ze wskazówkami określonymi w broszurze sprzedaży. W przypadku 
wątpliwości jest to zastosowanie, które można wywnioskować z budowy 
konstrukcji, modelu i funkcji produktu technicznego, które uważa się za 
normalne. Praca urządzenia w granicach jego przeznaczenia obejmuje także 
przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

 - Nie należy umieszczać urządzenia przed wejściami i 
wyjściami, które są przeznaczone do wykorzystania przez 
służby ratunkowe. 

 - Należy uważać na wszelkie przewody gazowe, wodne i 
elektryczne.

 - Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony. 
 - Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie należy 
wykonywać montażu urządzenia pod wpływem narkotyków, 
alkoholu czy leków. 

 - Powietrze zawierające cząstki chromu, niklu, berylu, kadmu, 
ołowiu itp. nie powinno być używane w obiegu zamkniętym. 
Musi być zawsze wyrzucane na zewnątrz.

Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie należy używać produktu 
do:
 - polerowania w połączeniu ze szlifowaniem oraz 
spawania lub innych aplikacji, które generują iskry 
(włókna z tarcz polerskich lub ściernych są wysoce łatwopalne i 
stwarzają wysokie ryzyko pożaru filtra w przypadku narażenia na 
iskry)

 - żłobienia łukowego
 - odciągania i filtrowania łatwopalnych, żarzących 
się lub palących cieczy oraz elementów stałych

 - odciągania agresywnych oparów (na przykład 
kwasu solnego) lub ostrych elementów

 - odciągania papierosów, cygar, oleju i innych 
płonących cząstek, obiektów i kwasów

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać produktu 
do działań grożących wybuchem, np.:
 - cięcia aluminium laserem
 - szlifowania aluminium i magnezu
 - w środowisku wybuchowym lub przy 
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów

Te ostrzeżenia nie dotyczą ramion KUA-160 ATEX
OSTRZEŻENIE!
Nie należy używać produktu do:
 - odciągania gorących gazów (więcej niż 70°C bez 
przerwy)

 - natryskiwania ogniowego
 - wydobycia cementu, trocin, pyłu drzewnego itp.

• Należy kontrolować urządzenia i sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń. Sprawdzić działanie zabezpieczeń. 

• Podczas użytkowania urządzenia należy stosować środki 
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy 
to wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy.

• Sprawdź środowisko pracy. Nie dopuszczaj osób 
nieuprawnionych do wejścia w obszar pracy urządzenia. 

• Produkt należy chronić przed wodą i wilgocią.
• Upewnij się, że pomieszczenie jest zawsze wystarczająco 

wentylowane; Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych 
przestrzeni.

• Upewnij się, że w warsztacie, w pobliżu produktu, znajduje 
się wystarczająca ilość gaśnic przeciwpożarowych 
(zatwierdzona odpowiednio dla klas pożarowych ABC). 

Obsługa, konserwacja i naprawy
• Przestrzegaj terminów okresowej konserwacji podanych w 

instrukcji. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może 
prowadzić do kosztownych napraw i przeglądów oraz 
skutkować utratą gwarancji. 

• Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby 
uniknąć zranienia. Dotyczy to wszystkich osób 
znajdujących się w miejscu pracy.

• Upewnij się, czy pomieszczenie jest odpowiednio 
wentylowane. 
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• Należy stosować wyłącznie narzędzia, materiały, środki 
smarne i techniki pracy zatwierdzone przed producenta. 
Nie używać zużytych narzędzi, nie zostawiać narzędzi w lub 
na urządzeniu. 

• Elementy bezpieczeństwa usunięte na czas wykonywania 
czynności serwisowych należy zainstalować ponownie 
natychmiast po zakończeniu tych czynności, i sprawdzić, 
czy działają prawidłowo. 

• Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj 
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać 
lokalne ograniczenia). 

• Zawsze należy oczyścić teren po zakończeniu pracy.

UWAGA
Obsługa, konserwacja i naprawy muszą być 
wykonywane zgodnie z dyrektywą TRGS 560 i TRGS 
528 przez autoryzowany, wykwalifikowany i 
przeszkolony personel (z uprawnieniami) przy 
użyciu odpowiednich narzędzi oraz metod pracy.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych oraz 
rękawice ochronne podczas serwisowania, 
konserwacji i napraw urządzenia.

4 INSTALACJA

4.1 Narzędzia i wymagania

Potrzebne są następujące narzędzia i wymagania, 
aby zainstalować produktu:
 - podstawowe narzędzia

4.2 Elementy pozyskiwane lokalnie

Wymagane są następujące narzędzia do 
zainstalowania produktów:
 - sprzęt do montażu na ścianie6

4.3 Rozpakowanie

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie 
zawiera:
 - ramię odciągowe (wstępnie złożone)
 - kołnierz obrotowy
 - pierścień obrotowy ramienia w tym gumowy kołnierz
 - ssawa odciągowa
 - kołnierz ssawy z siatką zabezpieczającą
 - podkładka M20

Dodatkowo do wersji „H”:
 - wspornik ścienny (ze zintegrowanym kołnierzem obrotowym)
 - śruba z łbem M6x25 (4)

Jeśli którejś części brakuje lub jest zniszczona, skontaktuj się z 
dostawcą. 

Istnieją różne sposoby montażu ramienia KUA.
Rys. III na stronie 11 zawarto podsumowanie 
odpowiednich rozdziałów dla każdego typu ramienia 
(w szczególności H, ATEX i S) oraz preferowaną 
kolejność montażu.

Do montażu ramienia KUA-160/H (wiszące; w tym ATEX)
• przejdź do pkt. 4.4

Do montażu ramienia KUA-160/S (stojące):
• przejdź do pkt. 4.5

6. Typ sprzętu zależy od materiału z którego jest wykonana ściana

4.4 Montaż ramienia KUA-16/H (w tym ATEX)

Przykłady montażu można znaleźć Rys. IV na 
stronie 11.

Do montażu na ścianie lub na konstrukcji wsporczej:
• przejdź do pkt. 4.4.1

Do montażu na słupie (PA):
• przejdź do pkt. 4.4.2

Do montażu na wysięgniku obrotowym (FlexMax)
• zapoznaj się z instrukcją dołączoną do FlexMax
• następnie: przejdź do pkt. 4.4.3

4.4.1 Montaż na ścianie

OSTRZEŻENIE!
Przed zainstalowaniem wspornika ściennego upewnij 
się, że ściana lub konstrukcja montażowa są 
wystarczająco mocne i sztywne. Informacje o wadze 
produktu 1.5 znajdują się w sekcji.
Na Rys. VII stronie12 przedstawiono wymiary 
montażowe wspornika ściennego.

Opakowanie nie zawiera elementów montażowych do 
wspornika ściennego, ponieważ zależą one od typu ściany. 
Wspornik ścienny można zamontować np.: 
A cienka ściana ceglana czy betonowa (min. grubość 100 

mm), z czterema prętami gwintowanymi M10;
B gruba ściana ceglana lub betonowa z czterema kołkami 

M10x120x60;
C stalowy profil (np. profil H) z czterema gwintowanymi 

prętami M10. W tym celu należy zamontować dwa 
kwadratowe profile (30x30x3 mm), aby zapobiec ich 
wyginaniu.

Rys. 4.1
• Zamontuj wspornik ścienny na ścianie lub konstrukcji 

montażowej.

Rys. 4.1 

A C

B

Montaż wspornika ściennego
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Do zamontowania ramienia do wspornika ściennego
• przejdź do pkt. 4.4.3

4.4.2 Montaż na słupie

Słup PA-110/160 i PA-22/160 nadają się do montażu w 
różnych pozycjach:

Montaż do/na Pozycja
Podłoga

pionowo
Sufit
Ściana poziomo

Zalecane elementy montażowe:

Montaż: Sprzęt:
Słup na betonowej podłodze Śruby kotwiące
Słup na suficie Śruby kotwiące
Słup na ścianie Zależy od typu ściany (zobacz 

także rozdział 4.4.1)
Wspornik ścienny do słupa 4 x śruba M12x30 z

4 x nakrętka M12

Rys. 4.2
• Określić położenie słupa.
• Zainstaluj odpowiednio płytę montażową.
• Zainstaluj wspornik ścienny do słupa.

Sprawdź Rys. VI na stronie 12 szczegółowe 
instrukcje montażu: 
 - płyta montażowa do słupa
 - wspornik ścienny do płyty montażowej

• Zainstaluj słup do podłogi, ściany lub sufitu.

Montaż 
podłogowy

Montaż sufitowy Montaż na ścianie

Rys. 4.2 Słup wsporczy (PA)

Do zamontowania ramienia do wspornika ściennego
• przejdź do pkt. 4.4.3

4.4.3 Montaż ramienia

WSKAZÓWKA
Sprawdź wyważenie ramienia przed zamocowaniem 
węży. Zgodnie z sekcją 6.2.

Rys. 4.3
• Zdejmij nakrętkę M20 (A) z pręta zawiasu (E). 
• Nasuń opaskę zaciskową węża (F) i pierścień obrotowy 

ramienia (wraz z gumowym kołnierzem) (D) na pręt 
zawiasu (E). 

• Umieść podkładkę M20 (C) na pierścieniu obrotowym 
ramienia (D). 

• Włożyć pręt zawiasu (E) do obrotowego kołnierza (B). 
• Nałóż wąż (G) na pierścień obrotowy ramienia (D).
• Użyj gumowych kołnierzy, aby zapewnić szczelność 

połączeń.
• Przymocuj wąż (G) do pierścienia obrotowego (D) za 

pomocą zacisku węża (F).
• Nałożyć nakrętkę M20 (A) na pręt zawiasu (E) i dokręcić. 
• Zamocuj zespół do wspornika ściennego za pomocą 8 śrub 

M6x25 + podkładek M6.

Rys. 4.3 

A

B

C

D

E

F

B

D

F

G

G

Montaż ramienia

Do montażu okapu ssawy:
• zobacz akapit 4.6

W przypadku KUA-160/H ATEX:
• następnie przejdź do pkt. 4.7

4.4.4 Montaż wentylatora

Aby zainstalować wentylator wyciągowy7 na ramieniu, wykonaj 
następujące czynności.

Rys. 4.4
• Zamocuj wentylator na wsporniku ściennym.
• Włożyć 4 śruby M6x258 przez dolną część wspornika 

ściennego do nitonakrętek obudowy wentylatora.
• Dobrze dokręć śruby.

7. Odpowiednie typy: patrz rozdział 1.4

8. Śruby są dostarczane z ramieniem
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Rys. 4.4 Montaż wentylatora

4.5 Montaż KUA-160/S

Przykłady montażu można znaleźć Rys. V na stronie 
11.

Do montażu na słupie (PA):
• przejdź do pkt. 4.5.1

Do montażu na wsporniku ściennym:
• przejdź do pkt. 4.5.2

Do montażu na urządzeniu mobilnym:
• przejdź do pkt. 4.5.3

4.5.1 Ramię KUA-160/S na słupie

Rys. 4.5
• Zdejmij obrotowy kołnierz ze wspornika ściennego i obróć 

spodem do góry.

Rys. 4.5 Położenie obrotowego kołnierza

Do zamontowania wspornika ściennego do słupa:
• przejdź do pkt. 4.4.2
• następnie: postępuj zgodnie z instrukcjami Rys. 4.7 

(rozdział 4.5.3)

4.5.2 KUA-160/S na uchwycie ściennym

Do zamontowania ramienia do wspornika ściennego:
• postępuj zgodnie z instrukcjami Rys. 4.5 (rozdział 4.5.1)
• następnie: postępuj zgodnie z instrukcjami Rys. 4.7 

(rozdział 4.5.3)

4.5.3 Ramię KUA-160/S na jednostce mobilnej

WSKAZÓWKA
Sprawdź wyważenie ramienia przed zamocowaniem 
węży. Zgodnie z sekcją 6.2. 

Rys. 4.6
• Zainstalować kołnierz obrotowy (C) na obudowie 

urządzenia przy pomocy 8 śrub M6x25 (A) z podkładkami 
M6 (B). 

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

Rys. 4.6 Kołnierz obrotowy

Rys. 4.7
• Nasuń opaskę zaciskową węża (C) i pierścień obrotowy 

ramienia (wraz z gumowym kołnierzem) (D) na pręt 
zawiasu (B). 

• Umieścić podkładkę M20 (E) na obrotowym kołnierzu (F). 
• Włożyć pręt zawiasu (B) do obrotowego kołnierza (F). 
• Założyć przewód (A) na kołnierz obrotowy (D).
• Użyj gumowych kołnierzy, aby zapewnić szczelność 

połączeń.
• Przymocuj wąż (A) do pierścienia obrotowego (D) za 

pomocą zacisku węża (C).

UWAGA!
Upewnij się, że podkładka M20 (E) została 
zainstalowana między obrotowym kołnierzem a 
pierścieniem obrotowym, aby uniknąć uszkodzenia.

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

Rys. 4.7 Ramię na urządzeniu mobilnym

Do montażu okapu ssawy:
• przejdź do pkt. 4.6

4.6 Ssawa

Rys. 4.8
• Poluzuj elementy montażowe przymocowany do zawiasu 

ssawy. 
• Zamontować osłonę (G) za pomocą śruby (F), 2 podkładek 

(E),2 podkładek sprężystych (D) i przeciwnakrętki (C).
• Zamocuj kołnierz ssawy (H) do ssawy (G). Przymocuj go 

zatrzaskiem. 
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• Zamocuj wąż elastyczny (A) do ssawy. 
• Przymocuj wąż elastyczny opaską zaciskową (B).

Rys. 4.8 

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 

Montaż ssawy

4.7 KUA-160 ATEX

Ramię KUA-160 ATEX jest fabrycznie wyposażone w przewody 
uziemiające pomiędzy metalowymi częściami ramienia, łącznie 
z drutami ze stali sprężynowej węży elastycznych. Aby ramię 
nadawało się do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem, należy wykonać uziemienie.

Rys. 4.11
• Podłączyć przewód uziemiający (A) do ssawy za pomocą 

klipsa łączącego.

Rys. 4.9 

A

A

Podłączenie przewodu uziemiającego do ssawy

Rys. 4.10
• Podłączyć drugi przewód uziemiający (A) do kanału 

odciągowego za pomocą wkręta samowiercącego9.
• Upewnij się, że obrót ramienia nie jest blokowany przez 

przewód uziemiający.

9. Rozmiar 4,2 mm

Rys. 4.10 

A

A

Podłączenie przewodu uziemiającego do kanału odciągowego

Rys. 4.11
• Zmierz połączenie uziemiające między ssawą, a kanałem 

odciągowym. Opór elektryczny musi być niższy niż 10 
omów.

UWAGA!
Jeśli rezystancja elektryczna przekracza 10 omów, 
połączenie przewodu uziemiającego jest 
nieprawidłowe. W takim przypadku: upewnij się, że 
wszystkie przewody uziemiające od okapu do kanału 
odciągowego są ze sobą połączone. 

Rys. 4.11 

< 10 ohm

< 10 ohm

Połączenie z masą

5 UŻYTKOWANIE

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Podczas użytkowania stosuj ŚOI, aby 
uniknąć obrażeń. Dotyczy to wszystkich 
osób znajdujących się w miejscu pracy. 

5.1 Sterowanie

Ssawa ramienia wyposażona jest w uchwyt ułatwiający 
ustawienie oraz przepustnicę do regulacji lub odcięcia 
przepływu powietrza. Cały ruch ramienia kontrolowany jest z 
poziomu ssawy. 

Rys. 5.1
A Uszczelniona przepustnica odcinająca (tylko typy H-D)
B Przepustnica regulacyjna
C Uchwyt
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180°

180°

A

B

A

C

B

180°

180°

A

B

A

C

B

180°

180°

A

B

A

C

B

Rys. 5.1 Sterowanie

5.2 Użytkowanie

Rys. 5.2
• Użyj uchwytu (patrz. Rys. 5.1C), aby ustawić ssawę 

ramienia na maks. 480 mm (19 cali) od źródła 
zanieczyszczenia. 

• Upewnij się, że przepustnica (patrz. Rys. 5.1A/B) jest 
otwarta. 

• Włącz podłączony wentylator odciągowy lub system. 
• Rozpocznij spawanie.
• W razie potrzeby częściowo zamknij przepustnicę, aby 

wyregulować przepływ powietrza. 
• Gdy zmienia się położenie spawania należy przesunąć 

ramię odciągowe do prawidłowego położenia w stosunku do 
spoiny.

• Wyłącz podłączony wentylator wyciągowy lub system ok. 
20 sekund po zakończeniu spawania. 

A
B

A
B

A = 480 mm B = >480 mm
Rys. 5.2 Prawidłowe położenie ssawy

6 OBSŁUGA

6.1 Okresowa konserwacja

Urządzenie zaprojektowano dla długotrwałej i 
bezawaryjnej eksploatacji przy minimalnych 
zabiegach konserwacyjnych. Należy przeprowadzać proste 
czynności konserwacyjne opisane w tym rozdziale. Przy 
zachowaniu stosownej ostrożności i regularnej konserwacji, 
ewentualne usterki zostaną szybko wykryte i usunięte, co 
zapobiegnie awarii urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
Przekraczanie terminów konserwacji może 
spowodować pożar. 

Okres między przeglądami może się różnić w zależności od 
konkretnych warunków pracy i otoczenia. Dlatego zalecamy 
przegląd całego systemu raz w roku, poza wskazanymi 
okresowymi czynnościami konserwacyjnymi. W celu wykonania 
przeglądu skontaktuj się z dostawcą.

Kompo-
nenty

Czynność Częstotli-
wość: 
każdego X 
miesiąca

X=3 X=6

Na zewnątrz 
ramienia

Wyczyść z zewnątrz przy użyciu 
łagodnych detergentów

X

Przewody 
elastyczne

Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub 
uszkodzeń. Wymień w razie potrzeby

X

Wewnątrz 
ramienia

Dokładnie wyczyść X

Ssawa Sprawdź ruch ssawy. Jeśli to 
konieczne, wyreguluj połączenia 
cierne; patrz akapit 6.2

X

Ruch ramion Sprawdź poziomy, pionowy i ukośny 
ruch ramienia. Jeśli to konieczne, 
wyreguluj połączenia cierne; patrz 
akapit 6.2

X

6.2 Regulacja ramienia

Jeśli ramię odciągowe lub jego część nie pozostaje w żądanej 
pozycji, należy wyregulować przeguby cierne.

Rys. 6.1
• Określ, które połączenie wymaga większego lub mniejszego 

oporu. 
• Poluzuj wąż elastyczny w tej pozycji, aby uzyskać dostęp 

do przegubu10.
• Pociągnij ramię do pozycji poziomej.
• Dostosuj opór; punkty regulacji przedstawiono na 

poniższych ilustracjach.

Wspornik obrotowy

17

17

17
10

10

17

6

6

17

17

17
10

10

17

6

6

Wersje „H” Wersje „S”

10. Wspornik obrotowy / Przegub ssawy
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Przegub środkowy

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 

Przegub ssawy

17

17

17
10

10

17

6

6

Rys. 6.1 Punkty regulacji

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli jednostka nie działa (prawidłowo), skonsultuj 
się z poniższą listą kontrolną, aby sprawdzić, czy 
można naprawić tą usterkę we własnym zakresie. 
Jeżeli nie będzie to możliwe, należy skontaktować 
się z dostawcą.

OSTRZEŻENIE!
Przestrzegaj zapisanych w nim przepisów 
bezpieczeństwa
rozdział 3 podczas wykonywania poniższych 
czynności.

Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Ramię 
odciągowe 
nie pozostaje 
w żądanej 
pozycji

Ucieczka 
dymu; brak 
prawidłowego 
odciągu

Ustawienie 
tarcia jest 
nieprawidłowe

Dostosuj tarcie; 
patrz Rys. 6.1 dla 
punktów regulacji

Nie możesz 
ustawić 
ramienia w 
żądanej 
pozycji

8 CZĘŚCI ZAMIENNE

Następujące części zamienne są dostępne dla tego 
produktu;
 - zobacz rysunek Rys. VIII na stronie 13 

9 UTYLIZACJA

Po zużyciu produktu należy go zutylizować zgodnie z 
przepisami lokalnymi.

DEKLARACJA CE

Deklaracja zgodności CE dla maszyn
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, Holandia, niniejszym 
oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że 
produkt (-y):

 - KUA-160/2H ATEX
 - KUA-160/3H ATEX
 - KUA-160/2H ATEX

których dotyczy niniejsza deklaracja, zostały wyprodukowane 
zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Rady Europejskiej z dnia 17 
maja 2006 w sprawie bezpieczeństwa maszyn 2006/42 / WE, 
zmienionej dyrektywą 95/16 / WE ze szczególnym 
odniesieniem do załącznika nr 1 dotyczącego podstawowych 
zasad zdrowia oraz wymogów bezpieczeństwa związanych z 
konstrukcją i produkcją maszyn.

Obowiązujące normy:

 - EN-ISO 12100: 2010 | Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia 
podstawowe, ogólne zasady projektowania

 - EN-IEC 60079-11: 2012 Atmosfery wybuchowe - Część 11: 
Ochrona sprzętu za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”

 - EN-IEC 80079-36 Atmosfery wybuchowe - Część 36: Sprzęt 
nieelektryczny do użytku w atmosferach wybuchowych

Produkty są dopuszczone do strefy 1 (gaz) i strefy 21 (pył), 
zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34 / UE.

Klasyfikacja:
 - Grupa produktów: II
 - Kategoria produktów: 2

Oznakowanie:
 - Ex II 2G
 - Ex II 2D

Podpis:

Nazwisko: M.S.J. Ligthart
Funkcja: Product Manager
Data wydania:  1 listopada 2022
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ZAŁĄCZNIK

Rys. I Obszar pracy

C

B

A

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 maks. 2500 mm maks. 3350 mm maks. 4040 mm

Rys. II Spadek ciśnienia
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Rys. III Kolejność montażu

MONTAŻ WISZĄCY
KUA-160/H Ściana Słup 

wsporczy
Wysięgnik 
przedłuża-
jący

1. Zacząć od rozdz. 4.4.1 rozdz. 4.4.2 INS_FlexMax

2. Montaż 
ramienia

rozdz. 4.4.3 rozdz. 4.4.3 rozdz. 4.4.3

3. Montaż 
wentylatora

rozdz. 4.4.4 rozdz. 4.4.4 -

4. Montaż ssawy rozdz. 4.6 rozdz. 4.6 rozdz. 4.6

KUA-160/H ATEX Ściana Słup 
wsporczy

1. Zacząć od rozdz. 4.4.1 rozdz. 4.4.2
2. Montaż 

ramienia
rozdz. 4.4.3 rozdz. 4.4.3

3. Montaż 
wentylatora

rozdz. 4.4.4 rozdz. 4.4.4

4. Montaż ssawy rozdz. 4.6 rozdz. 4.6
5. ATEX rozdz. 4.7 rozdz. 4.7

MONTAŻ STOJĄCY
KUA-160/S Słup 

wsporczy
Wspornik 
przyścienny

Urządzenie 
mobilne

1. Zacząć od rozdz. 4.5.1 rozdz. 4.5.2 rozdz. 4.5.3
2. Montaż ssawy rozdz. 4.6 rozdz. 4.6 rozdz. 4.6

Rys. IV Przykłady montażu wersji „H”

KUA-160 + FUA KUA-160 + PA-220 + FUA

KUA-160 + PA-110 KUA-160 + PA-220

Rys. V Przykłady montażu wersji „S”

KUA-160 + FUA KUA-160 + urządzenie 
mobilne

KUA-160 + PA-110 KUA-160 + PA-220

KUA-160 + PA-220 KUA-160 + FlexMax
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ZAŁĄCZNIK

Rys. VI Słup wsporczy

POZYCJA PIONOWA POZYCJA HORYZONTALNA
Montaż podłogowy Montaż sufitowy Montaż na ścianie

A

A
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Rys. VII Wymiary i wymiary montażowe wspornika ściennego
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ZAŁĄCZNIK

Rys. VIII Widok rozstrzelony urządzenia
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ZAŁĄCZNIK

Nr artykułu Opis

Ogólne

0000101537 Wspornik ścienny, komplet

0000101550 Ssawa z siatką zabezpieczającą

0000101903 Obrotowy pierścień ramienia KUA-160, w tym 
gumowy kołnierz i podkładka 

0000101906 Przewód L=400 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000101907 Przewód L=650 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000101908 Kołnierz ssawy, w tym uchwyt, przepustnica i zawias 
montażowy

0000101911 Zawias montażowy ssawy, w tym materiały 
montażowe

0000101912 Podkładka cierna 83x10x3 mm (zestaw 2 szt.)

0000101937 Siatka zabezpieczająca Ø 300 mm

0000101944 Kołnierz przyłączeniowy z siatką

0000102199 Przegub łokciowy KUA-160

0000102409 Kołnierz obrotowy (łożysko kulowe)

0000102525 Zestaw montażowy do zawiasu środkowego KUA-160

0000102960 Wsporniki rury zewnętrznej KUA (2 szt.)

0000102989 Gumowy kołnierz Ø 160 mm

0000114072 Plastikowa przepustnica regulacyjna Ø 160 mm

KUA-160/2H

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101904 Przewód L=850 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000102384 Rama wewnętrzna KUA-160/2H, komplet

0000102396 Rura wewnętrzna KUA-160/2

0000102397 Rura zewnętrzna KUA-160/2

KUA-160/3H

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101905 Przewód L=1000 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000102385 Rama wewnętrzna KUA-160/3H, komplet

0000102398 Rura wewnętrzna KUA-160/3

0000102399 Rura zewnętrzna KUA-160/3

KUA-160/4H

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101905 Przewód L=1000 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000102386 Rama wewnętrzna KUA-160/4H, komplet

0000102400 Rura wewnętrzna KUA-160/4

0000102401 Rura zewnętrzna KUA-160/4

KUA-160/2S

0000101904 Przewód L=850 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000102387 Rama wewnętrzna KUA-160/2S, komplet

0000102396 Rura wewnętrzna KUA-160/2

0000102397 Rura zewnętrzna KUA-160/2

KUA-160/3S

0000101905 Przewód L=1000 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000102388 Rama wewnętrzna KUA-160/3S, komplet

0000102398 Rura wewnętrzna KUA-160/3

0000102399 Rura zewnętrzna KUA-160/3

KUA-160/4S

0000101905 Przewód L=1000 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000102389 Rama wewnętrzna KUA-160/4S, komplet

0000102400 Rura wewnętrzna KUA-160/4

Nr artykułu Opis

0000102401 Rura zewnętrzna KUA-160/4

KUA-160/2H ATEX

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101913 Przewód L=850 mm/Ø 161 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000101915 Przewód antystatyczny L=400 mm/Ø 161 mm, w tym 
2 klamry zaciskowe

0000101916 Przewód antystatyczny L=650 mm/Ø 161 mm, w tym 
2 klamry zaciskowe

0000102384 Rama wewnętrzna KUA-160/2H, komplet

0000102396 Rura wewnętrzna KUA-160/2

0000102397 Rura zewnętrzna KUA-160/2

KUA-160/3H ATEX

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101914 Przewód antystatyczny L=1000 mm/Ø 161 mm, w 
tym 2 klamry zaciskowe

0000101915 Przewód antystatyczny L=400 mm/Ø 161 mm, w tym 
2 klamry zaciskowe

0000101916 Przewód antystatyczny L=650 mm/Ø 161 mm, w tym 
2 klamry zaciskowe

0000102385 Rama wewnętrzna KUA-160/3H, komplet

0000102398 Rura wewnętrzna KUA-160/3

0000102399 Rura zewnętrzna KUA-160/3

KUA-160/4H ATEX

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101914 Przewód antystatyczny L=1000 mm/Ø 161 mm, w 
tym 2 klamry zaciskowe

0000101915 Przewód antystatyczny L=400 mm/Ø 161 mm, w tym 
2 klamry zaciskowe

0000101916 Przewód antystatyczny L=650 mm/Ø 161 mm, w tym 
2 klamry zaciskowe

0000102386 Rama wewnętrzna KUA-160/4H, komplet

0000102400 Rura wewnętrzna KUA-160/4

0000102401 Rura zewnętrzna KUA-160/4
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