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Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją ateičiai. 
Neišmeskite naudojimo instrukcijos. Garantija nėra taikoma tais atvejais, 
kai įrenginys yra naudojamas netinkamai ir ne pagal jo paskirtį. Techniniai 
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Instrukcijoje naudojami simboliai 

 

Pavojingas 
Šis simbolis įspėja apie sužalojimų pavojų. 

 

Dėmesio 
Šis simbolis įspėja apie turto ir įrangos pažeidimo pavojų. 

 

Tam tikro veiksmo nuoroda 

 
 
 

1. SAUGUMO NURODYMAI 
1.1. Tinkamas naudojimas 
Įrenginį „ROPULS“ ir atitinkamus jo komponentus gal naudoti tik tinkamai apmokytas personalas. 
Naudojimo metu būtina vykdyti visus instrukcijoje pateiktus nurodymus. Įrenginio negalima naudoti jokiems kitiems 
tikslams, išskyrus pagal naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. Visi matavimai buvo atlikti pagal galiojančius 
Vokietijos standartus ir reikalavimus. 
 
 

1.2. Bendrieji saugumo nurodymai 
Dėmesio! Atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Nesilaikant žemiau pateiktų nurodymų 

gali iškilti elektros šoko, gaisro ir / arba rimtų sužalojimų pavojus. 
Terminas „elektrinis įrankis“ visuose žemiau pateiktuose nurodymuose reiškia elektrinį (jungiamą į elektros 

maitinimo tinklą) arba akumuliatorinį įrankį. 
 

ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IŠSAUGOKITE ATEIČIAI. 
 

1) Darbo vieta 
a) Darbo vieta visada turi būti švari ir tinkamai apšviesta. Užteršta ir tamsi darbo vieta gali būti nelaimingo atsitikimo 
priežastimi. 
 

b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje aplinkoje (pvz., šalia degių skysčių, dujų arba garų). 
Elektriniai įrankiai darbo metu sukelia kibirkščiavimą. Kylančios kibirkštys gali uždegti dulkes arba garus. 
 

c) Darbo su elektriniu įrankiu metu vaikai ir pašaliniai asmenys turi būti toliau nuo darbo vietos. 
Pašalinių blaškymas gali būti elektrinio įrankio kontrolės praradimo priežastimi. 
 

2) Elektros saugumas 
a) Elektrinio įrankio elektros kabelio kištukas turi atitikti vietinio elektros tinklo rozetę. Niekada nebandykite 
modifikuoti elektrinio įrankio kištuko. Dirbant su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite kištuko 
adapterių. Modifikuoti ir rozetei netinkantys elektros įrankio kištukai gali būt elektros šoko priežastimi. 
 

b) Darbo metu venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais (pvz., vamzdžiai, radiatoriai, katilai ir šildytuvai). Jūsų 
kūnui tapus įžemintu padidėja elektros šoko pavojus. 
 

c) Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros šoko pavojų. 
 

d) Neapkraukite įrankio elektros kabelio. Niekada įrankio neneškite už elektros kabelio. Netraukite elektros kabelio. 
Norėdami išjungti įrankį iš elektros tinklo, netraukite už kabelio. Elektros kabelį saugokite nuo kaitros šaltinių, alyvos, 
aštrių briaunų ir judančių dalių. Pažeistas arba smarkiai supainiotas elektros kabelis gali būti elektros šoko priežastimi. 
 

e) Elektrinį įrankį naudojant lauke kartu su juo naudokite lauko sąlygoms pritaikytą ilginamąjį kabelį. 
Naudojant tinkamą ilginamąjį kabelį sumažėja elektros šoko pavojus. 
 

3) Asmeninė apsauga 
a) Visada būkite susikaupę. Stebėkite ką darote. Darbo su elektriniu įrankiu metu visada vadovaukitės blaiviu protu. 
Niekada nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu esate pavargę, vartojote narkotikus, alkoholį arba vaistus. Darbo su 
elektriniu įrankiu metu akimirką trunkantis neatidumas gali sukelti rimtus sužalojimus. 
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b) Visada naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą. Asmeninės apsaugos priemonės 
(pvz., veido kaukė, neslidūs batai, kietas šalmas, klausos apsaugos priemonės) naudojamos tam tikromis sąlygomis 
sumažina sužalojimų tikimybę. 
 

c) Venkite atsitiktinio elektrinio įrankio įsijungimo. Prieš įjungiant įrankį į elektros tinklą įsitikinkite, kad jo mygtukas 
yra padėtyje „išjungta“. Įrankio pernešimo metu pirštą laikant ant įjungimo mygtuko, arba įrankį įjungiant į elektros 
tinklą su įjungtu mygtuku gali kilti nelaimingi atsitikimai. 
 

d) Prieš įjungiant įrankį nuo jo pašalinkite visus reguliavimui naudotus raktus. Įrankyje paliktas raktas (uždėtas ant 
besisukančios įrankio dalies) gali sukelti sužalojimus. 
 

e) Darbo metu nepersisverkite. Visą laiką išlaikykite pusiausvyrą. Stovėkite stabiliai. Tai leis geriau valdyti elektrinį 
įrankį iškilus netikėtoms aplinkybėms. 
 

f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Darbo su elektriniu įrankiu metu nedėvėkite laisvų drabužių ir papuošalų. Ilgus plaukus, 
laisvus drabužius ir pirštines saugokite nuo besisukančių įrankio dalių. 
 

Laisvi drabužiai, juvelyriniai papuošalai ir ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančias elektrinio įrankio dalis. 
 

g) Jeigu įrankį galima naudoti kartu su dulkių nusiurbimo ir surinkimo priedais, užtikrinkite tinkamą šių priedų 
prijungimą. Naudojant dulkių nusiurbimo ir surinkimo priedus sumažėja dulkių keliamas pavojus. 
 

4) Elektrino įrankio naudojimas ir priežiūra 
a) Nespauskite elektrinio įrankio. Kiekvienam darbui atlikti naudokite tinkamą elektrinį įrankį. 
Tinkamas elektrinis įrankis tam tikrą darbą atliks geriau ir saugiau. Visada svarbu įrankius naudoti pagal jų paskirtį. 
 

b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo įjungimo / išjungimo mygtukas neveikia. Elektrinis įrankis su 
nekontroliuojamu įjungimo / išjungimo mygtuku yra pavojingas. Jį būtina remontuoti. 
 

c) Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo arba priedo keitimo darbus ištraukite jo elektros kabelio 
kištuką iš rozetės. Tokios prevencinės atsargumo priemonės sumažina riziką, susijusią su atsitiktinio elektrinio įrankio 
įsijungimu. 
 

d) Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite jo naudoti su įrankiu ir jo 
naudojimo instrukcija nesusipažinusiems asmenims. Neįgudusių asmenų rankose atsidūrę elektriniai  įrankiai yra 
pavojingi. 
 

e) Tinkamai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Reguliariai tikrinkite judančias dalis. Įsitikinkite, kad įrankis nėra pažeistas 
ir tinkamai veikia. Pastebėjus įrankio pažeidimus, prieš pradedant jį naudoti suremontuokite jį. Daugelio nelaimingų 
įvykių priežastis yra netinkamai prižiūrėtas elektrinis įrankis. 
 

f) Elektrinius įrankius, jų priedus ir antgalius naudokite vadovaujantis naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. 
Visada tinkamai įvertinkite darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. 
Elektrinį įrankį naudojant ne pagal o paskirtį gali susidaryti įvairios pavojingos situacijos. 
 

5) Remontas 
Elektrinio įrankio remontą gali atlikti tik kvalifikuotas meistras. Remontui reikia naudoti tik originalias atsargines dalis.  
Tai užtikrins saugų elektrinio įrankio naudojimą. 
 
 

1.3. Saugumo informacija 
Mūsų įrangą gali montuoti tik specialią kvalifikaciją turintis personalas (šildymo ir sanitarijos srities specialistai). 
Prieš pradedant įrangos montavimo darbus, patikrinkite įrangą ir įsitikinkite, kad ji nebuvo pažeista transportavimo 
metu. 
Įrangą saugokite nuo neigiamos temperatūros. Nemontuokite jos šalia kaitros šaltinių. Įrenginys naudoja ne 
aukštesnės kaip 30

o
C temperatūros vandenį. Maksimali leistina aplinkos temperatūra yra 40

o
C. 

 

Visada būtina laikytis srauto kryptį nurodančių rodyklių, esančių ant įrenginio korpuso. 
 

Dirbant su geriamojo vandens sistemomis, ypatingą dėmesį reikia skirti higienai. Visa atsakomybė krinta įrenginio / 
geriamojo vandens sistemos operatoriui arba asmeniui, arba jo įgaliotam asmeniui. 
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Montavimo darbai turi atitikti Vokietijos dujų ir vandens inžinerinių tinklų (DVGW, DIN 1988), Šveicarijos SVGW, 
Austrijos OVGW arba vietinius reikalavimus bei standartus. 
 

 
Tiekiamas užterštas vanduo iš pradžių turi praeiti pro mikro filtrus (DIN 1988, DIN 50930). 
Įrenginio montavimas turi būti atliekamas pagal atitinkamus brėžinius. 
 

Prieš prijungiant geriamojo vandens sistemą, įsitikinkite, kad praplovimo kompresorius ir visi naudojami priedai (pvz., 
žarnos, slėgio reguliatoriai ir pan.) yra švarūs. 
 

Jeigu vandens tiekimo sistema naudojama įžeminimui, visi elektriniai prietaisai turi būti jungiami per srovės nuotėkio 
relę (VDE 190, skyrius 3H, SEV Šveicarija ir OVE Austrija). 
 

Energijos tiekimo sutrikimo arba transformatoriaus saugiklio perdegimo atveju, regeneracijos proceso metu 
vanduo tekės į kanalizacijos sistemą. Tokiu atveju tuoj pat užsukite vandens tiekimo sistemos kranus ir 
kreipkitės į serviso tarnybą. 

 

Užklausos atveju nurodykite prietaiso tipą, numerį, pagaminimo metus, serijos numerį ir kitus būtinus duomenis. 
 

Ko negalima daryti 
Nelieskite įrenginio galvutės, cilindrų, aušinimo grotelių ir tiekimo linijos. Darbo metu šie įrenginio 
komponentai smarkiai įkaista. Išjungus įrenginį kurį laiką šie komponentai dar išlieka karšti. 

Niekada šalia arba ant kompresoriaus nedėkite degių medžiagų. 
Niekada suslėgto oro srovės nenukreipkite link žmonių arba gyvūnų. 
Nenaudokite kompresoriaus be oro filtro. 
Įrenginio nenaudokite potencialiai sprogioje aplinkoje. 
Kompresoriaus aušinimui naudojamas oro srautas turi laisvai cirkuliuoti. 
Įrenginį statykite taip, kad atstumas iki artimiausio objekto būtų ne mažesnis už 50 cm. 
 
 

2. TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Kompresorius 
Vamzdžių jungtys: R 1“ GK – jungtis; Siurbimas:  200 l/min; 
Maksimalus srautas:  5 m3/h; Darbinis slėgis:  iki 8 bar; 
Maksimalus vandens slėgis: iki 7 bar; Konteinerio talpa: 9,5 l; 

Vandens temperatūra: 30oC; Variklio galia: 1,5 kW; 

Apsauga: IP 22; Maitinimas: 230 V, 50 Hz; 

Apsaugos klasė: I; Pastovumas: S3 15 % 
 
 

Mikro filtras 
Alyvos filtravimas: 99,9 %; 

Sulaikomos dalelės: 0,3 μm; 

Vandens sulaikymo filtro elemento keitimas: kas 6 mėnesius; 
 

Oro siurbimo kanalo, filtro elemento ir kompresoriaus valymą reikia atlikti kiekvieną mėnesį. 
 
 

2.1. Tiekiamo komplekto sudėtis 
 

− „Ropuls“ valymo kompresoriaus komplekte yra GK jungtis (1“). 
− Priedai: jungtis su sutvirtinta žarna ir 1“ junge. 
− Naudojimo instrukcija. 
− Patikros ataskaita. 
− Papildomi priedai: „Roclean“ medžiaga. 
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2.2. Įrenginio įjungimas į elektros tinklą 
Įrenginį junkite tik į vienfazį elektros tinklą. Įsitikinkite, kad vietinio tinklo įtampa atitinka įrenginio plokštelėje 
nurodytą įtampą. Įrenginį junkite tik į tinkamai įžemintą elektros tinklo rozetę. Įrenginį galima jungti į tinklą, turintį FI 
apsauginę relę, kurios aktyvavimo srovės vertė yra ne daugiau kaip 30 mA. 
 

Prijungimas: įkiškite įrenginio elektros kabelio kištuką į tinklo rozetę ir nuspauskite žalios spalvos mygtuką „RESET“ 
(perkrauti). 
 

Užsidegus raudonos spalvos indikatoriui, įrenginys yra paruoštas naudojimui. Elektros kabelio kištuką ištraukus iš 
rozetės arba sutrikus elektros energijos tiekimui, įrenginys išsijungia automatiškai. 
 

Funkcionalumo patikra: nuspauskite mėlynos spalvos mygtuką „TEST“ (patikra). Įrenginys išsijungs. 
 

Nuspauskite mygtuką „RESET“ (perkrauti). Užsidegus raudonos spalvos indikatoriui, įrenginys yra paruoštas 
naudojimui. 
 

Prieš pradedant darbą visada atlikite įrenginio funkcionalumo patikrą. Patikros metu nustačius pasikartojančią klaidą, 
atidžiai patikrinkite įrenginį. 
 

Atminkite, kad šis įrenginys negali pakeisti visų pagrindinių saugumo priemonių. Norint išvengti gyvybei pavojingų 
situacijų, elektros prietaisus naudokite tik pagal jų paskirtį. 
 

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones, saugančias jus nuo elektros šoko. Srovės svyravimai yra nustatomi 
per sekundę. Tokiu atveju srovės tiekimas yra nutraukiamas tuoj pat. Tai smarkiai sumažina žmonėms ir gyvūnams 
kylančią riziką. 
 

− Niekada elektrinio įrankio nenaudokite be PRCD elemento. 
− Elektros kabelį ir jo kištuką gali pakeisti tik elektrinio įrankio gamintojas arba oficialus serviso atstovas. 
− Elektrines įrankio dalis ir darbo vietą saugokite nuo vandens. 
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3. ĮRENGINIO FUNKCIJOS 
 

3.1. Naudojimas 
„Ropuls“ valymo kompresorius yra universalus elektrinis prietaisas, skirtas praplovimui ir sanitarijai. Jį taip pat galima 
naudoti kaip kompresorių. 
 

Prietaisas turi du plovimo režimus, kuriuose naudojamas vandens ir oro mišinys: 
1) Praplovimas impulsais: 
Pulsuojantis suslėgto oro ir vandens mišinys (procesą valdo mikroprocesorius). 
2) Praplovimas su oru: 
Pašalina smėlį, rūdis, nuosėdas ir kitus nešvarumus. 
 

Daugiau informacijos apie „Roclean“ purkštuvą (papildomas priedas) ir atitinkamas „Roclean“ valymo medžiagas galite 
rasti „Roclean“ purkštuvo naudojimo instrukcijoje. 
 

Valymo medžiagos yra skirtos: 
− Geriamojo vandens sistemoms; 
− Šildymo sistemoms su radiatoriais; 
− Grindų šildymo sistemoms / erdvės šildymo sistemoms. 
 

Atlikus šildymo sistemos valymą, ją galima apsaugoti naudojant ilgalaikio poveikio „Roclean“ skystį. 
 

Daugiau informacijos rasite „Roclean“ naudojimo instrukcijoje. 
 

Prijungus dozavimo siurblį vamzdžių sistemą galima užpildyti oficialiai patvirtinta valymo arba dezinfekcijos medžiaga. 
Medžiagos kiekį reguliuoja integruotas impulso vandens skaitiklis. Šio tipo praplovimas yra naudojamas tik sanitariniais 
tikslais. 

 
 

4. MONTAVIMAS IR VALDYMAS 
 

4.1. Bendrojo pobūdžio patarimai 
 

Sistemą galima jungti tiesiai už patvirtinto smulkaus filtro, esančio prieš paskirstymo bloką arba bet kurioje kitoje 
vietoje, kurioje įrenginį galima tinkamai prijungti prie vamzdžių sistemos ir kanalizacijos. 
 

1. Patvirtintas smulkus filtras (DIN – DVGW) turi būti sumontuotas prieš parplovimo kompresorių. 
Atkreipkite dėmesį į praplovimo kompresoriaus srauto kryptį! 

 

2. Pagal standartą DIN EN 1717 (jeigu reikia), už praplovimo kompresoriaus (ant vandens tiekimo linijos) reikia 
sumontuoti vamzdžių arba sistemos separatorių. 
 

3. Reikia atskirti karšto vandens ir / arba antrinio vandens perdirbimo įrangos linijas. 
 

4. Galutiniai sistemos komponentai (pvz., vienos svirties maišytuvai, kampiniai vožtuvai ir pan.) turi būti montuojami 
baigus praplovimo procedūrą. 
 

Jeigu jungtys yra sienoje, vykdykite gamintojo nurodymus. 
 

Montavimo pavyzdys: 
sienoje sumontuotų termostato vožtuvų praplovimas. 

Montavimo pavyzdys: 
sienoje sumontuotų vienos svirties maišytuvų 
praplovimas. 
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5. Išėjimo kanalo žarnas reikia prijungti prie išėjimo linijų jungčių taip, kad jos neužsilenktų. Be to, žarnas reikia 
tinkamai prijungti prie kanalizacijos linijos (priešingu atveju žarnos galas gali išsitraukti iš didelės angos). 
 

6. Maksimalus praplovimo linijos ilgis negali viršyti 100 m. 
 

7. Jautrių jungčių apsauga: slėgio reguliatorius visada turi būti montuojamas už „Ropuls“ įrenginio. 
 

8. Visos sumontuotos vandens tiekimo linijos turi būti sandarios. Patikrinkite jų sandarumą. 
 

9. Kiekvieną kartą baigus darbą: visiškai ištuštinkite žarnas ir praplovimo kompresorių. Išpilkite žarnose ir praplovimo 
kompresoriuje likusį vandenį. Visą įrangą sandėliuokite sausoje vietoje. 
 
 

4.2. Specialūs geriamojo vandens sistemų praplovimo nurodymai 
 

Pagal standartą DIN 1988-2 / EN 806-4, visus naujai sumontuotus geriamojo vandens kranus reikia praplauti prieš 
pradedant jų naudojimą. Šio praplovimo rezultatai būna geresni tada, kai praplovimui naudojamas pulsuojantis 
vandens ir oro mišinys. 
 

Šio praplovimo kompresoriaus vamzdžių valymui skirtos vidinės jungties skersmuo turi būti 2“. 
 

Sistemos užteršimo legionella bakterija atveju, prieš sistemos dezinfekciją rekomenduojame atlikti jos praplovimą 
pulsuojančia vandens ir oro mišinio srove. 
 

Prieš įrenginį prijungiant prie geriamojo vandens sistemos, įsitikinkite, kad praplovimo kompresorius ir visi jo priedai 
(pvz., žarnos, slėgio reguliatoriai ir pan.) yra švarūs. 
 

Atliekant sistemos praplovimą pagal standarto DIN 1988, dalis Nr. 2 reikalavimus, reikia laikytis šių reikalavimų: 
 

1. Praplovimo metu turi dalyvauti sistemos konstruktorius arba objekto valdytojas. Baigus praplovimo procedūrą, 
reikia atlikti atitinkamą procedūros įrašą. 
 

2. Praplovimui naudojamas vanduo turi būti išfiltruotas (pagal standarto DIN 1988 / DIN 50930 reikalavimus). 
 

3. Atliekant praplovimo procedūrą, praplovimui naudojamo mišinio srautas didžiausio skersmens vamzdyje turi būt ne 
mažesnis kaip 0,5 m/s. Norint pasiekti šį srautą, reikia atidaryti minimalų DN 15 išleidimo taškų skaičių (žr. lentelėje). 
Jeigu nepasiekiamas reikiamas minimalus srautas, jį reikia sureguliuoti papildomo rezervuaro ir siurblio pagalba. 
 
 

Minimalaus rauto ir minimalaus atidarytų išleidimo taškų skaičiaus lentelė 
(norint užtikrinti minimalų 0,5 m/s srautą) 

Paskirstymo vamzdyno DN didžiausias sąlyginis plotis 25 32 40 50 65 80 100 

Mažiausios apimties srovė pilnai užpildant paskirstymo vamzdyną Q l/min 15 25 38 59 100 151 236 

Mažiausias skaičius atidaromų paėmimo angų DN 15 1 2 3 4 6 9 14 

 
4. Karšto ir šalto vandens tiekimo linijas reikia praplauti atskirai. Vamzdžių sistemų praplovimas atliekamas sekcijomis. 
Dažniausiai kiekvienas praplaunamas vamzdis yra laikomas praplovimo sekcija. Vienos praplaunamos sekcijos ilgis 
negali būti didesnis už 100 metrų. Praplovimą reikia pradėti nuo vamzdžio, kuris yra arčiausiai praplovimo 
kompresoriaus. Jeigu atskira praplovimo linija yra per maža ir negali užtikrinti minimalaus skysčio srauto paskirstymo 
vamzdyje, į vieną praplovimo sekciją reikia sujungti keletą vamzdžio linijų. 
 

5. Kiekvienoje praplovimo sekcijoje išleidimo taškai turi būti atidaromi palaipsniui, pradedant nuo apačios ir kylant į 
viršų. Kiekviename lygyje pirmiausia reikia atdaryti tolimiausią išleidimo tašką. 
Tada galima atidaryti visus kitus išleidimo taškus, pradedant nuo apačios ir kylant į viršų (nuo 
toliausio iki artimiausio taško), (žr. schemą). 
 

6. Praplovimo trukmė vienam vamzdžio linijos metrui neturi būti didesnė už 15 sekundžių. 
Tačiau kiekvienas išleidimo taškas turi būti praplaunamas ne trumpiau kaip 2 minutes. 
Pasiekus minimalų paskutinio išleidimo taško praplovimo laiką, uždarykite išleidimo taškus 
atvirkštine seka. 
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7. Baigus praplovimo procedūrą užsukite vandens tiekimo liniją ir išjunkite praplovimo kompresorių. 
Tada įrenginį išjunkite iš elektros tinklo. Dėmesio: praplovimo kompresorius neturi veikti konteinerio užpildymo 
režimu. Praplovimo kompresorių reikia atjungti nuo praplovimo linijos vamzdžio. Tada būtina atlikti sandarumo 
patikrą. Galutinius vamzdžių montavimo darbus turi atlikti profesionalūs meistrai. 
 

8. Užbaigus praplovimo procedūrą, reikia atlikti atitinkamą praplovimo procedūros įrašą (sertifikatas). 
Sertifikato originalas turi likti pas klientą. Jo kopiją turi pasiimti procedūrą atlikusi įmonė. 
 
 

4.3. Grindų šildymo sistemos praplovimas 
 

1. Vandens tiekimo liniją reikia atjungti nuo vandens šildytuvo. 
 

2. Pagal standarto DIN EN 1717 reikalavimus, vandens tiekimo linijoje už praplovimo kompresoriaus 
reikia sumontuoti tinkamą vamzdžių arba sistemos separatorių. 
 

3. Atjunkite arba uždarykite grįžtamosios linijos vamzdį ir prijunkite išleidimo žarną. Be to, žarną reikia 
įstatyti į tinkamo skersmens kanalizacijos vamzdį ir tinkamai ją pritvirtinti. 
 

4. Šildymo sistemos schema: 
 

1) Mikro filtras; 
2) TW paskirstymo blokas; 
3) Vamzdžių atjungimo kranas; 
4) Valymo kompresorius; 
5) Grindų šildymo kontūras; 
6) Jungiamoji žarna; 
7) Išleidimo žarna; 
8) Uždarymo vožtuvas; 
9) Drenažas. 
 

Praplovimo procedūra: 
 

1. Įrenginio jungiklį nustatykite į padėtį „Rinse“ 
(praplovimas). 
 

2. Nuspauskite programos įjungimo / išjungimo mygtuką. 
Kompresorius automatiškai užpildys slėginį indą. Kai veikia kompresorius (slėginio indo užpildymo oru metu) 
neišjunkite jo iš elektros tinklo. 

 

3. Atidarykite vandens tiekimo liniją. 
 

4. Nuspauskite programos mygtuką „Water + Air (pulsing)“ (vanduo + oras (pulsuojantis)). Atlikite praplovimo 
procedūrą. 

 

5. Praplovimo procedūra yra baigta tada, kai išbėgančiame vandenyje nebelieka nešvarumų. 
Rekomenduojame pro išleidimo taškus bėgantį vandenį pilti ant tinklelio, kurio akutės yra apie 100 μl. 
 

6. Baigus praplovimo procedūrą išjunkite praplovimo kompresorių. 
 

7. Uždarykite vandens tiekimo liniją. 
 

8. Įrenginį „Ropuls“ išjunkite iš elektros tinklo. 
 

9. Kompresorius neturi veikti užpildymo režimu. Užpildymo procesas turi būti baigtas (8 bar). 
Praplovimo mašina turi būti atjungt anuo patikros vamzdžio. Visos jungtys turi būti tinkamai sumontuotos. Tada reikia 
atlikti sistemos sandarumo patikrą. 
 

10. Užbaigus praplovimo procedūrą, reikia atlikti atitinkamą praplovimo procedūros įrašą (sertifikatas). 
Sertifikato originalas turi likti pas klientą. Jo kopiją turi pasiimti procedūrą atlikusi įmonė. 
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5. KOMPRESORIAUS MONTAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NURODYMAI 
 

Darbo pradžia: 
 

− Patikrinkite įrenginio techninių duomenų plokštelę ir įsitikinkite, kad ten nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros 
tinklo įtampą. 
− Įrenginio elektros kabelio kištuką įkiškite į tinkamą elektros tinklo rozetę. 
 

Kartu su įrenginiu tiekiamo elektros kabelio kištukas yra VDE 16 A standarto. 
Kompresoriaus darbą automatiškai valdo slėgio valdiklis. Šis valdiklis išjungia kompresorių tada, kai slėgis 
talpoje pasiekia maksimalią vertę. Slėgiui nukritus iki minimalios vertės, kompresorius vėl įjungiamas. 
Tinkamą kompresoriaus veikimą automatiniu režimu galima atpažinti iš suslėgto oro srauto, išmetamo 
sustojus varikliui. 

 
 

5.1. Naudojimas ir techninė priežiūra 
Prieš pradedant darbą, leiskite kompresoriui veikti 10 minučių su visiškai atidarytu oro kranu. Per šį laikotarpį visos 
judančios kompresoriaus dalys apšils. 
 

Bendrojo pobūdžio informacija 
 

Svarbu! Būtina perskaityti! 
 

Šis kompresorius nėra skirtas ilgalaikiam naudojimui. Rekomenduojame kompresoriaus nelaikyti įjungto ilgiau kaip 15 
minučių (be sustojimo). 
 

Pastatymas 
Kompresorių visada statykite taip, kad iki artimiausio objekto būtų ne mažesnis kaip 50 cm atstumas. 
Arčiau esantys objektai gali sudaryti kliūtis oro srauto cirkuliacijai ir pabloginti kompresoriaus vėdinimą. 

 
 

5.2. Reguliari techninė priežiūra 
 

Po pirmųjų 5 darbo valandų patikrinkite įrenginio galvutės ir korpuso varžtus. Jeigu reikia, priveržkite juos (žr. pav. Nr. 
2). 

    

Pav. Nr. 2 Pav. Nr. 3 Pav. Nr. 4 Pav. Nr. 5 
 

Kartą savaitėje atliekami techninės priežiūros darbai (žr. pav. Nr. 3) 
 

Atidarykite kraną E ir išleiskite kondensacijos vandenį. Konteinerį nustatykite į tokią padėtį, kad išleidimo krano anga 
būtų nukreipta žemyn. Uždarykite kraną kai pro jį nustos bėgti vanduo ir pradės skverbtis oras. Kadangi kompresorius 
nenaudoja tepalų, kondensato vandenį galima išpilti tiesiai į kanalizaciją. 
 

Kartą per mėnesį atliekami techninės priežiūros darbai (jeigu įrenginys yra naudojamas dulkėtoje 
aplinkoje, šiuos darbus reikia atlikti dažniau) 
 

Nuimkite siurbimo linijos filtrą ir pakeiskite jį (jeigu filtras yra pažeistas) arba išvalykite filtro elementą (žr. pav. Nr. 4). 
Nuimkite filtro gaubtą ir ištraukite filtro elementą. Filtro elementą nuplaukite plovikliu. Praskalaukite jį vandeniu ir 
visiškai išdžiovinkite. Nenaudokite kompresoriaus be filtro elemento. 
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Gedimų prevencija 
 

Jeigu slėgio matuoklio ir manometro parodymai nukrenta žemiau 5,5 vertės, o kompresorius neįsijungia, įsitikinkite, 
kad slėgio jungiklis yra padėtyje „ON“ (įjungta), (žr. pav. Nr. 5). 
 

5.3. Gedimai 
 

Sumažėjus oro slėgiui atlikite šiuos veiksmus:  
a) Nustatykite maksimalų kompresoriaus slėgį. 
b) Ištraukite elektros kabelio kištuką iš rozetės. 
c) Muiluotu vandeniu sušlapintu šepetėliu aptepkite visus varžtus. Oro nutekėjimo vietose pasirodys 
burbuliukai.  
Jeigu išjungus kompresorių, oras nuteko pro slėgio kontrolės vožtuvą, atlikite šiuos veiksmus: 
a) Visiškai ištuštinkite suslėgto oro talpą. 
b) Išsukite vožtuvo kamštelį „N“ (žr. pav. Nr. 6). 
c) Kruopščiai nuvalykite pagrindą ir tarpinę. Iš naujo surinkite vožtuvą. 
 

Variklio apsauga 
Kompresorius turi variklio apsaugą, kuri perkrovos atveju automatiškai nutraukia energijos tiekimą. 
Tokiu atveju reikia išjungti įrenginį iš tinklo ir palaukti keletą minučių kol į pradinę padėtį atsistos 
automatinis variklio apsaugos jungiklis (žr. pav. Nr. 7). Tada iš naujo įjunkite įrenginį. Jeigu 
automatinis variklio apsaugos jungiklis vėl suveiks, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir kreipkitės į 
autorizuotą klientų aptarnavimo centrą. 
Rekomenduojame pašalinti katile susikaupusį slėgį. 

a) Jeigu įmanoma, neatjunkite jungčių, kol talpoje yra susikaupęs slėgis. Visada iš pradžių pašalinkite talpoje 
esantį slėgį. 
b) Kol įrenginys yra įjungtas į elektros tinklą negalima nuimti slėgio reguliavimo gaubto. 

 
 

5.4. Priedai 
Visi priedai ir ų užsakymo numeriai yra pateikti šios naudojimo instrukcijos priede. 
 
 

6. UTILIZACIJA 
6.1. Metalas, elektros ir elektronikos komponentai 
Įrenginio komponentai ir dalys yra pagamintos iš vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Šia veikla užsiima 
patvirtintos ir sertifikuotos žaliavų perdirbimo įmonės. Metalą reikia išrūšiuoti ir pristatyti į atliekų surinkimo punktą. 
Daugiau informacijos apie tinkamą ir saugų aplinkai nenaudojamos įrangos utilizavimo būdą jums suteiks vietinė 
tarnyba, atsakinga už atliekų tvarkymą ir žaliavų perdirbimą. 

Tik ES šalims: 
Elektrinių įrankių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal Europos direktyvos 2002/96/EC 
reikalavimus, taikomus elektros ir elektronikos įrangos atliekoms ir vietoje galiojančius įstatymus, 
nenaudojamus elektrinius įrankius reikia surinkti atskirai ir utilizuoti juos aplinkai saugiu būdu. 

 
UAB „Absoliuta“ pasiruošusi jums padėti visais klausimais, susijusiais su įrangos, priedų įsigijimu, garantiniu 
aptarnavimu. 
 


