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1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Symbole ostrzegawcze Przed rozpo-

częciem pracy z 
odkurzaczem na-
leży bezwzględnie 
zapoznać się z 
instrukcją obsługi 

oraz przechowywać ją w łatwo 
dostępnym miejscu.

Ten symbol ozna-
cza wskazówki 
bezpieczeństwa, 
których ignoro-
wanie może spo-
wodować uszko-

dzenie lub nieprawidłową pracę 
urządzenia.

Ten symbol ozna-
cza wskazówki 
bezpieczeństwa, 
których ignorowa-
nie może spowo-

dować zagrożenia dla osób.

Ten symbol 
oznacza porady 
i wskazówki uła-

twiające pracę i zapewniające 
bezpieczną eksploatację urzą-
dzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE
• Urządzenie nie 
jest przeznaczone 
do użytku przez 
osoby (w tym dzie-
ci) o ograniczonej 
sprawności fizycz-
nej, sensorycznej 
lub umysłowej ani 
osoby niedoświad-
czone i nieposiada-
jące odpowiedniej 
wiedzy.
• Dzieci należy 
pilnować, aby nie 
używały urządzenia 
do zabawy.
• Czynności zwią-
zane z czyszcze-
niem i konserwacją 
nie mogą być wy-
konywane przez 
dzieci bez nadzoru 
osób dorosłych.
• Operatorzy urzą-
dzenia muszą zo-
stać odpowiednio 

przeszkoleni w za-
kresie jego obsługi.
• Gniazda na urzą-
dzeniu należy uży-
wać wyłącznie do 
celów określonych 
w instrukcji.
Użytkowanie od-
kurzacza podlega 
obowiązującym 
przepisom prawa 
krajowego. Oprócz 
instrukcji obsługi 
oraz wiążących 
przepisów dotyczą-
cych zapobiegania 
wypadkom obowią-
zujących w kraju 
użytkowania na-
leży przestrzegać 
przyjętych przepi-
sów dotyczących 
bezpieczeństwa i 
właściwego użytko-
wania.
Nie należy stoso-
wać niebezpiecz-
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Transport Przed transportowaniem zbior-
nika zanieczyszczeń należy za-
mknąć wszystkie blokady. Nie 
przechylać urządzenia, jeśli w 
zbiorniku zanieczyszczeń znaj-

duje się płyn. Nie używać ha-
ków dźwigowych do podnosze-
nia urządzenia. Z urządzeniem 
należy się ostrożnie obchodzić 
podczas transportu.

Przeznaczenie Urządzenie jest przeznaczone 
do użytku komercyjnego, np. w 
hotelach, szkołach, szpitalach, 
zakładach przemysłowych, 
sklepach, biurach czy wypoży-
czalniach.

Odkurzacz nie jest przeznaczony 
do zbierania:
– suchych, wilgotnych lub szko-

dliwych dla zdrowia pyłów i 
materiałów

– gorących materiałów (żarzące 

się niedopałki, gorący popiół, 
ciecze o temperaturze ponad 
45 °C itp.)

– palnych, wybuchowych, agre-
sywnych cieczy (np. benzyna, 
rozpuszczalniki, kwasy, ługi 
itp.)

– palnych, wybuchowych pyłów 
(np. pył magnezowy, aluminio-
wy itp.)

nych metod pracy.
OSTROŻNIE
• Urządzenie może być 
przechowywane wyłącznie w 
pomieszczeniach.
• Czyścić ogranicznik pozio-
mu wody i regularnie spraw-
dzać jego stan pod kątem 
uszkodzeń.

W następujących sytuacjach 
należy wyłączyć urządzenie i 
wyjąć wtyczkę przewodu zasila-
jącego z gniazda:
Przed czyszczeniem i serwiso-
waniem
Przed wymianą komponentów
Przed przełączeniem urządze-
nia

Jeśli powstaje piana lub wylewa 
się płyn
W trakcie użytkowania urzą-
dzenie musi stać na stabilnym 
podłożu.

Użytkowanie urządzenia podlega 
przepisom obowiązującym w da-
nym kraju. Obok instrukcji obsługi 
i obowiązujących w kraju użyt-
kownika przepisów zapobiegania 
wypadkom należy przestrzegać 
również uznanych technicznych 
zasad bezpieczeństwa dotyczą-
cych bezpiecznego i prawidłowe-
go sposobu wykonywania pracy.

Należy zaniechać każdego spo-
sobu pracy budzącego wątpliwo-
ści z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa.

Środki ostrożności i zasady 
BHP podczas użytkowania

 Przed uruchomieniem
Przewód zasilający należy regu-
larnie kontrolować na obecność 
uszkodzeń, np. pęknięć lub oznak 
starzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Jeżeli przewód 
zasilający jest 
uszkodzony, dla 
bezpieczeństwa 
musi zostać wy-
mieniony przez 
Nilfisk, punkt ser-
wisowy Nilfisk 

lub odpowiednio 
wykwalifikowaną 
osobę.
Używać wyłącznie przewodów 
typu podanego w instrukcji ob-
sługi.

Nie uszkadzać przewodu zasi-
lającego (np. przez najeżdżanie 
na niego, ciągnięcie go lub 
zgniatanie).

Stan techniczny odkurzacza na-
leży kontrolować. 

Odłączając urządzenie od źró-
dła zasilania, należy ciągnąć 
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Instalacja elektryczna Przed podłączeniem urządzenia 
do sieci sprawdzić napięcie zna-
mionowe odkurzacza. Upewnić 
się, że napięcie podane na ta-
bliczce znamionowej odpowiada 
napięciu sieci w miejscu użytko-
wania.
Można używać wyłącznie prze-
dłużacza typu określonego przez 
producenta lub o lepszych para-
metrach - patrz rozdział 9.4 „Dane 
techniczne”.

Zaleca się podłączenie urządze-
nia do obwodu z wyłącznikiem 
ochronnym różnicowo-prądo-
wym. Przerywa on dopływ prądu, 
jeżeli wartość prądu upływowego 
do ziemi przekroczy 30 mA w cza-
sie 30 ms lub zawiera on obwód 
probierczy uziemienia.
Stosując przedłużacz należy 
przestrzegać, aby miał on właści-
wy, minimalny przekrój:

długość 
przewodu

m

przekrój
<16 A <25 A

do 20 m ø1.5mm2 ø2.5mm2

20 do 50 m ø2.5mm2 ø4.0mm2

Należy tak dobrać elementy 
osprzętu elektrycznego (gniaz-
da wtykowe, wtyczki, gniazda z 
wtyczką) oraz tak ułożyć prze-
dłużacz, aby zachowana została 
klasa ochronności przeciwpora-
żeniowej.
Nie wolno spryskiwać wodą po-
krywy odkurzacza: Niebezpie-
czeństwo porażenia prądem, nie-
bezpieczeństwo zwarcia.

Należy przestrzegać ostatniego 
wydania przepisów IEC.

Gniazdo pompy zanurzeniowej Gniazdo IP68 pompy zanurze-
niowej stanowi źródło zasilania 
wbudowanej pompy urządze-
nia.

Przed podłączeniem pompy 
należy wyłączyć odkurzacz.

Konserwacja, czyszczenie i 
naprawa

Wykonywać tylko te prace kon-
serwacyjne, które opisane są w 
instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do czysz-
czenia lub konserwacji urządzenia 
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego.

Do czasu konserwacji i czyszcze-
nia urządzenia należy się z nim 
obchodzić w taki sposób, aby nie 
było ono źródłem zagrożenia dla 
personelu wykonującego konser-
wację lub innych osób.

Osprzęt i części zamienne Używać tylko szczotek dostar-
czonych wraz z urządzeniem lub 
określonych w instrukcji obsługi. 
Używanie innych szczotek może 
niekorzystnie wpłynąć na bezpie-
czeństwo pracy.

Używać wyłącznie oryginalnego 
wyposażenia i części zamiennych 
firmy Nilfisk (patrz rozdział 9.5). 
Używanie innych części może 
niekorzystnie wpłynąć na bezpie-
czeństwo pracy.

za wtyczkę (nie ciągnąć ani nie 
szarpać za przewód).

Odkurzacze z wtyczką i gniaz-
dem IP68 wymagają właściwej 
instalacji, tzn. należy odkręcić 
zaślepkę, włożyć wtyczkę do 
gniazda i dokręcić pierścień 
blokujący. W celu odłączenia 

należy powtórzyć procedurę w 
odwrotnej kolejności.

Nie używać odkurzacza w przy-
padku uszkodzenia filtra.
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4 Obsługa / Eksploatacja
4.1 Przyłącza
4.1.1 Podłączanie węża 

ssącego

1. Nasadzić wąż ssący na zbior-
nik.

2. Podłączyć wąż spustowy 
wody do złączki na zbiorniku.

2 Opis
2.1 Przeznaczenie Urządzenia opisane w 

niniejszej instrukcji obsługi 
można stosować zgodnie 
z przeznaczeniem do 
odkurzania nieszkodliwych dla 

zdrowia, niepalnych cieczy, 
np. odsysanie resztek wody 
po powodziach lub zalaniu 
pomieszczeń.

2.2 Elementy sterownicze 1 Uchwyt
2 Uchwyt rury ssącej1)

3 Uchwyt na osprzęt
4 Włącznik z regulatorem siły 

ssania
5 Złączka do węża spustowego 

wody
6 Klamra zamykająca
7 Zamknięcia zbiornika
8 Uchwyt
9 Zbiornik zanieczyszczeń
10 Pompa zatapialna

11 Kółko samonastawcze z 
hamulcem

12 Koszyk na zgrubne 
zanieczyszczenia

13 Wąż do automatycznej 
regulacji poziomu wody

14 Wkładka mocująca
15 Gniazdo pompy 

zanurzeniowej
16 Hak kablowy 

3 Przed uruchomieniem
3.1 Montaż odkurzacza

Niektóre części osprzętu są 
zapakowane w pozycji leżącej w 
opakowaniu i muszą zostać wyjęte 
przed pierwszym uruchomieniem.

1. Wyjąć wszystkie części 
osprzętu1) z opakowania i 
zmontować odkurzacz.
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4.1.2 Podłączanie do sieci 
elektrycznej

Podane na tabliczce 
znamionowej napięcie 

robocze musi być 
zgodne z napię-
ciem sieciowym.

1. Zwrócić uwagę, aby odku-
rzacz był wyłączony.

2. Wtyczkę przewodu zasilają-
cego podłączyć do zamonto-
wanego zgodnie z przepisami 
gniazdka sieciowego z wty-
kiem ochronnym.

3. Włączyć samoczynny wyłącz-
nik ochronny przeciwporaże-
niowy1).

4.2 Włączanie odkurzacza
4.2.1 Włącznik w pozycji „ I “

Przy włączniku ustawionym w położe-
niu  „I “ nie można uruchomić pompy 
zatapialnej.
Po osiągnięciu maksymalnego pozio-
mu cieczy silnik odkurzacza zostaje 
wyłączony: wyłączyć urządzenie i 
opróżnić zbiornik.

1. Ustawić włącznik w pozycji „ I 
“. Następuje uruchomienie sil-
nika odkurzacza.

4.2.2 Włącznik w pozycji 
„auto”

 Przed ustawieniem 
włącznika w pozycji 
„auto” zwrócić uwa-

gę, aby pompa zatapialna była pod-
łączona.

Przy pustym zbiorniku pracuje tylko 
silnik odkurzacza. Jeżeli zbiornik za-
czyna napełniać się wodą, to załącza 
się pompa zatapialna. Przy prawie 
pełnym zbiorniku następuje zmniej-
szenie mocy ssania, aby nie dopuścić 
do przelania się cieczy. Po osiągnię-

1. Ustawić włącznik w pozycji 
„auto”.

W pełni automatyczne opróżnia-
nie zbiornika jest uaktywnione.

4.1.3 Podłączanie pompy 
zatapialnej

Do gniazdka wtykowego 
na panelu sterowania 
można podłączyć tylko 
wbudowaną pompę za-

tapialną. 

1. Włożyć wtyczkę pompy za-
nurzeniowej do gniazda IP68 
na panelu sterowania i do-
kręcić pierścień blokujący.

ciu maksymalnego poziomu cieczy 
silnik odkurzacza zostaje wyłączony. 
W momencie, gdy pompa zatapialna 
znacznie obniży poziom wody, nastę-
puje ponowne włączenie silnika od-
kurzacza. Po całkowitym opróżnieniu 
zbiornika pompa zatapialna wyłączy 
się z pewnym opóźnieniem.

4.2.3 Włącznik w pozycji 
„  “

Włącznik ustawiony w położeniu 
„  “ powraca samoczynnie do 
położenia początkowego (impulsowy 
tryb pracy). Po jednokrotnym wciśnię-
ciu włącznika pompa zatapialna załą-
cza się na 30 sekund.
Jednocześnie jest ona chroniona 
przed suchobiegiem.

1. Ustawić włącznik w pozycji 
„  “ .

Za pomocą tej funkcji można 
opróżnić zbiornik.
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6 Po zakończeniu pracy
6.1 Wyłączanie i 

przechowywanie 
odkurzacza

1. Wyłączyć odkurzacz i wycią-
gnąć wtyczkę z gniazda wty-
kowego.

2. Opróżnić zbiornik, wyczyścić 
odkurzacz i zbiornik.

3. Zwinąć przewód zasilający i 
zawiesić na haku.

4. Schować osprzęt na miejsce. 
5. Odkurzacz przechowywać w 

suchym pomieszczeniu, za-
bezpieczony przed dostępem 
osób nieupoważnionych.

5.1.1 Odsysanie cieczy UWAGA!
Nie wolno używać odkurzacza 
do zbierania cieczy palnych.

Przed rozpoczęciem odsysania 
cieczy należy sprawdzić działanie 
ogranicznika poziomu wody (wąż 
do automatycznej regulacji po-
ziomu wody) (patrz rozdział 7.2.2 
„Wymiana filtra sitowego”, czyn-
ność 6).
Zabrania się używania odkurza-
cza jako pompy wodnej. Rurę 

ssącą lub ssawkę nie zanurzać 
całkiem w wodzie, lecz zawsze 
wraz z wodą zasysać niewielką 
ilość powietrza, aby chronić turbi-
nę przed przegrzaniem. 

W przypadku tworzenia się piany 
natychmiast zakończyć pracę i 
opróżnić zbiornik.

Aby zredukować powstawanie 
piany należy stosować środek 
przeciwpieniący Nilfisk Foam 
Stop (nr artykułu patrz rozdz. 9.5 
„Osprzęt”).

4.2.4 Regulacja siły ssania
Z pomocą regulatora siły ssania 
można zmieniać prędkość obro-
tową, a zatem moc odkurzacza. 
Umożliwia to precyzyjne dopaso-
wanie mocy odkurzacza do wyko-
nywania różnych zadań.

5 Zakres zastosowania i metody pracy
5.1 Techniki pracy Stosowane zgodnie z instrukcją 

obsługi wyposażenie dodatkowe, 
ssawki i węże ssące mogą zwięk-
szyć efektywność czyszczenia, 
a tym samym zmniejszyć nakład 
pracy przeznaczony na czyszcze-
nie.

Dobre efekty pracy można osią-
gnąć przestrzegając kilku waż-
nych zaleceń oraz wykorzystując 
własne doświadczenie zdobyte w 
określonej dziedzinie.
W niniejszej instrukcji można zna-
leźć kilka zasadniczych wskazó-
wek.

4.2.5 Kontrola temperatury Temperaturę powietrza wywiew-
nego nadzoruje czujnik, który 
natychmiast  po przekroczeniu 
maksymalnie dopuszczalnej tem-
peratury zmniejsza moc ssania. 

W razie za wysokiej temperatury 
powietrza wywiewnego silnik od-
kurzacza zostaje wyłączony. Wy-
łączyć odkurzacz i odczekać do 
wystygnięcia.
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7 Konserwacja

7.1 Plan konserwacji
po zakończeniu 

pracy
w razie potrzeby

7.2.1 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń  

7.2.2 Czyszczenie / wymiana filtra sitowego  

7.2 Prace konserwacyjne
7.2.1 Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń

1. Zdjąć pokrywę odkurzacza ze 
zbiornika zanieczyszczeń.

2. Otworzyć klamry zamykające 
(1) i zdjąć pierścień łączący (2) 
ze zbiornika.

3. Zdjąć koszyk na zgrubne 
zanieczyszczenia i opróżnić.

4. Pociągnąć do góry dźwignię 
w uchwycie (3) i przechylić 
zbiornik.

5. Wysypać zebrane 
zanieczyszczenia.

6. Zebrane zanieczyszczenia 
usunąć zgodnie z przepisami 
ustawowymi.

albo:
3. Zdjąć koszyk na zgrubne 

zanieczyszczenia i opróżnić.
4. Otworzyć zamknięcia zbiornika 

(4).
5. Trzymając za uchwyty (5) wyjąć 

zbiornik z ramy podwozia.
6. Wysypać zebrane 

zanieczyszczenia.
7. Pusty zbiornik włożyć do 

ramy podwozia i zaryglować 
zamknięcia (4).

8. Zebrane zanieczyszczenia 
usunąć zgodnie z przepisami 
ustawowymi.

11

33

11

Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń 
po zebraniu odkurzaczem cieczy: 
Zdjąć pierścień łączący, gdyż pełna 
szczelność zapewniona jest tylko w 
trybie zasysania.
Po opróżnieniu: Przed ponownym 
zamontowaniem wyczyścić krawędź 
zbiornika i uszczelki w pierścieniu 
łączącym i w pokrywie odkurzacza.
Jeżeli uszczelka lub rowek są brudne 
lub uszkodzone to spada moc 
ssania.
Przed powtórnym podłączeniem 
węża ssącego: Wyczyścić złączkę 
wlotową odkurzacza i złączkę węża.

5 5 
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7.2.2 Czyszczenie / wymiana 
filtra sitowego

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka sieciowego.

2. Zdjąć pokrywę odkurzacza ze 
zbiornika zanieczyszczeń. Nie 
stawiać pokrywy odkurzacza na 
płytce odchylającej.

3. Pokrywę odkurzacza odłożyć 
filtrem sitowym skierowanym do 
góry.

4. Koszyczek podporowy filtra 
przekręcić w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara (2) i 
ściągnąć (3).

Nigdy nie używać odkurzacza bez 
założonego filtra sitowego!

1

2

3



204 1) Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu
Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi

8 Usuwanie usterek
Usterka Przyczyna Usuwanie 

‡ Silnik nie pracuje > Zadziałał bezpiecznik w ob-
wodzie gniazdka sieciowego

• Włączyć bezpiecznik instalacyjny

> Zadziałał samoczynny wy-
łącznik ochronny przeciwpo-
rażeniowy1)  zainstalowany w 
przewodzie sieciowym odku-
rzacza

• Włączyć samoczynny wyłącznik 
ochronny przeciwporażeniowy, 
patrz rozdział 4.1.2 „Podłączenie 
do zasilania elektrycznego“

> Zadziałało zabezpieczenie 
przeciążeniowe

• Wyłączyć odkurzacz, pozostawić 
ok. 5 minut do ostygnięcia.  Jeśli 
odkurzacz nie daje się ponownie 
uruchomić, skontaktować się z 
serwisem firmy Nilfisk

> Zużyta samowyłączalna 
szczotka węglowa

• Wymienić szczotki węglowe w 
serwisie firmy Nilfisk

‡ Silnik nie pracuje, 
włącznik ustawiony w 
pozycji  „I „

> Pełny zbiornik • Wyłączyć urządzenie. Opróżnić 
zbiornik

‡ Silnik nie pracuje, 
włącznik ustawiony w 
pozycji „auto “

> Pełny zbiornik. Pompa 
zatapialna przeciążona lub 
uszkodzona

• Sprawdzić pompę zatapialną, 
w razie potrzeby wymienić w 
serwisie Nilfi sk

>  Pełny zbiornik. Pompa 
zatapialna nie podłączona do 
gniazdka

• Podłączyć pompę zatapialną do 
gniazda 

> Uszkodzona automatyczna 
regulacja poziomu wody

• Wymienić układ automatycznej 
regulacji poziomu wody w 
serwisie Nilfi sk

‡ Pompa zatapialna 
nie działa, włącznik 
ustawiony w pozycji  
„auto “ lub „  “

> Wirnik pompy zaklinowany 
przez zanieczyszczenia

• Usunąć zanieczyszczenia

> Zadziałało zabezpieczenie 
przeciążeniowe

• Wystudzić pompę zatapialną

> Uszkodzona pompa 
zatapialna

• Wymienić pompę zatapialną 

5. Zdjąć filtr sitowy.
6. Sprawdzić klamrę 

antyelektrostatyczną (4) na 
obecność uszkodzeń, w razie 
potrzeby zlecić jej wymianę 
serwisowi firmy Nilfisk.

7. Wyczyścić wąż do 
automatycznej regulacji 
poziomu wody (5) i sprawdzić 
na obecność uszkodzeń, w 
razie potrzeby zlecić wymianę 
serwisowi firmy Nilfisk.

8.  Założyć nowy filtr sitowy.
9. Nałożyć koszyszek podporowy 

filtra i zablokować obracając w 
kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

10. Zużyty filtr sitowy zutylizować 
zgodnie z przepisami 
ustawowymi.

4

5
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9 Informacje dodatkowe

9.1 Wykorzystanie zużytego 
urządzenia jako surowca 
wtórnego

Wyeksploatowane urządzenie na-
leży natychmiast zezłomować.

1. W tym celu wyciągnąć z 
gniazdka wtyczkę i przeciąć 
przewód zasilający.

Urządzeń elektrycznych nie wolno 
wyrzucać na śmieci!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 
2012/19/EU o przeznaczonych na 
złomowanie urządzeniach elek-
trycznych i sprzęcie elektronicz-
nym, zużyte urządzenia elektrycz-
ne należy zbierać osobno i oddać 
do punktu zbiórki surowców wtór-
nych.
Pytania dotyczące utylizacji urzą-
dzenia prosimy kierować do urzę-
du gminy lub do najbliższego 
punktu sprzedaży.

9.2 Gwarancja Odnośnie gwarancji i rękojmi obo-
wiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. Producent zastrzega 
sobie zmiany wynikające z postę-
pu technicznego.

9.3 Konserwacja Regularne serwisowanie i prze-
glądy urządzenia muszą być prze-
prowadzane przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel zgodnie 
ze stosownymi przepisami i roz-
porządzeniami. W szczególności 
należy często przeprowadzać testy 
bezpieczeństwa elektrycznego 
pod kątem ciągłości uziemienia, 
rezystancji izolacji oraz stanu ka-
bla. Testy te należy powtarzać po 
każdej naprawie lub modyfikacji 
odkurzacza.

W razie jakiejkolwiek wady urzą-
dzenie MUSI zostać wycofane z 
użytku, gruntownie sprawdzone i 
naprawione przez autoryzowany 
serwis. 

Odkurzacz został zaprojektowany 
do długotrwałej i intensywnej eks-
ploatacji. Filtr należy wymieniać w 
zależności od przepracowanych 
godzin. 
Czyścić odkurzacz suchą ście-
reczką i niewielką ilością środka 
do nadawania połysku w aerozolu.

Usterka Przyczyna Usuwanie 
‡ ‡ Zmniejszona moc 

ssania
> Regulator siły ssania 

ustawiony na zbyt niską moc
• Ustawić siłę ssania zgodnie z 

rozdziałem 4.2.4 „Regulacja siły 
ssania”

> Wąż ssący lub dysza 
zapchana

• Oczyścić wąż ssący lub dyszę

>  Filtr sitowy jest zabrudzony • Patrz rozdział 7.2.2 
„Czyszczenie/wymiana fi ltra 
sitowego”

‡ ‡ Brak ssania > Pełny zbiornik • Wyłączyć urządzenie. Opróżnić 
zbiornik

‡ Skoki napięcia > Za wysoka impedancja na-
pięcia zasilającego

• Urządzenie podłączyć do innego, 
znajdującego się bliżej skrzynki 
bezpiecznikowej gniazdka sie-
ciowego. Skoki napięcia powyżej 
7 % nie wystąpią, jeżeli impe-
dancja w punkcie przesyłowym 
będzie wynosić ≤ 15
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9.4 Dane techniczne
ATTIX 751-61 / ATTIX 751-71 / ATTIX 751-71 MWF ATTIX 19 GALLON AE

UE CH, DK USA 120 V
Napięcie V 220-240 220-240 110-120
Częstotliwość napięcia Hz 50/60 50/60 60
Bezpiecznik A 16 10 15
Pobór mocy W (HP) 1200 1200 800 (1.1)
Podłączone obciążenie gniazda 
urządzenia W (HP) 650 650 650 (0.8)

Całkowite podłączone obciążenie W (HP) 1850 1850 1440 (1.9)

Objętość przepływu (powietrza) l/min 
(cfm) 3600 (127) 3600 (127) 3600 (127)

Podciśnienie
(wysokość podnoszenia) Pa (in) 23000 (93) 23000 (93) 23000 (93)

Poziom ciśnienia akustyczno  LPA 
(IEC 60335-2-69) dB(A) 65 ± 2 65 ± 2 65 ± 2

Wibracje  ISO 5349, ah m/s²  ≤ 2,5  ≤ 2,5  ≤ 2,5

Poziom hałasu przy pracy dB(A) 57 ± 2 57 ± 2 57 ± 2
Klasa ochrony I I I
Stopień ochrony (wilgoć, kurz) IP X4 IP X4 IP X4
Ciężar kg (lb) 33 30,7 33 (73)

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

9.5 Osprzęt
Nazwa Nr artykułu

ATTIX 751-61 / 751-71 / 19 GALLON AE
Filtr sitowy 15475
Nilfisk-Foam-Stop (6 x 1 l) 8469

9.6 Deklaracja zgodności WE

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

niniejszym oświadczamy, że produkt:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Opis IPX4
Typ ATTIX 751-61; ATTIX 751-71, ATTIX 751-71 MWF

spełnia wymogi poniższych norm:
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Zgodnie z postanowieniami następujących aktów prawnych:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE 
Dyrektywa RoHS 2011/65/WE 

Hadsund 15-09-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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