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1. Popis a funkce
Popis :
Prùmyslový odsavaè patronový POC 9 JET je jednou z variant modulového systému odsavaèù POC.Odsavaèe
se kompletují ze ètyø hlavních èástí :
- zásobník prachu ( podstavec s výsypkou )
- filtraèní komora s patronovými filtry
- komora ofuku
- ventilátorová komora s krytem
Obr. 1 Odsavaè POC 9 JET, základní èásti, rozmìry
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Zásobník prachu se skládá z podstavce a válcové výsypky. Výsypka je k podstavci tìsnì upnuta pomocí
rychloupínaèù. Pro usnadnìní manipulace je výsypka opatøena madly a tøemi pojezdovými koleèky.
Filtraèní komora je osazena dvìma patronovými filtry. Filtry je možno dodat v nìkolika provedeních podle typu
zachycovaných prachù. Pøed objednávkou tìchto odsavaèù je tøeba se spojit s výrobcem zaøízení a individuálnì
vytipovat vhodný druh filtraèních patron.

Komora ofuku slouží k zajištìní pulsního èištìní filtraèních patron. V zadní èásti komory ( na stranì sání ) je
namontován zásobník tlakového vzduchu opatøený pulsními ventily. Ventily se uvádí do provozu pomocí
elektrického impulsu na základì nastavené tlakové ztráty filtrù nebo dle èasového nastavení. Tlakový vzduch je
veden do trysek, které støídavì proplachují jednotlivé filtraèní patrony.
Ventilátorová komora je osazena radiálním støedotlakým ventilátorem. Pro pohon ventilátoru je použit
asynchronní tøífázový jednootáèkový pøírubový elektromotor. Použitý ventilátor urèuje technické parametry
odsavaèe.
Ventilátorová komora je vylepena hlukovì izolaèní hmotou a zepøedu opatøena odnímatelným víkem, které
umožòuje snadný pøístup pro kontrolu ventilátoru.
Pro výdech pøefiltrovaného vzduchu z odsavaèe slouží kryt s výdechem.
Ovládaní chodu zaøízení je provádìno øídící elektronickou jednotkou. Tato je na základì dohody se zákazníkem
buï již od výrobce namontována na skøíni, nebo je dodávána samostatnì.

2. Funkce
Zneèištìný vzduch, pøivádìný odsávacím potrubím, nebo pomocí odsávacího ramene, prochází nejprve filtraèní
komorou a patronovým filtrem, který zachycuje unášené neèistoty. Poté je vzdušina vedena pøes ventilátorovou
komoru na výtlak.
Pøefiltrovaný vzduch je možno pøes výdech vypouštìt zpìt do odsávaného prostoru nebo odvést
vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu.
Zaøízení je opatøeno automatickým èištìním filtraèních patron, které se provádí na základì pøedvolené tlakové
ztráty filtrù nebo èasového nastavení.

3. Použití
Odsavaè POC 9 JET je urèen pro práci v prostøedí bez nebezpeèí výbuchu, nebo v prostøedí se zvýšeným
nebezpeèím výbuchu s klasifikací ZONA 2 dle ÈSN 33 2320, pøi teplotách okolí -20°C do +60°C. Teplota
odsávané vzdušiny nesmí pøekroèit +90°C.
Odsavaèe se umis•ují uvnitø budov nebo alespoò pod pøístøeškem, který zajiš•uje jejich ochranu proti pøímému
pùsobení povìtrnostních vlivù.
Odsavaè POC 9 JET je urèen pro odsávaní kovových i nekovových prachù, drobných èástic a aerosolù. Jsou
vhodné napø. pro odsávání od svaøování, odsávání pøi laserovém øezání plastù, odsávání od plazmového øezání,
odsávání grafitu, uhelnatého prachu, tonerù, azbestu, cukru, tabáku, mléèného prášku, apod., pro odsávání
chemikálií (aceton, benzín, ethanol, konc.chlorovodík atd. ).
Možnost použití odsavaèe POC 9 JET doporuèujeme, pro vytipování vhodných filtrù, konzultovat s
dodavatelem èi výrobcem zaøízení.

4. Technické údaje
Obr. 2 Charakteristiky odsavaèe POC 9 JET v èistém stavu bez pøipojených vzduchovodù s frekv. mìnièem
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Tabulka 1 - Technické údaje odsavaèe POC 9 JET
Typ odsavaèe
Objemový prùtok vzduchu
Celkový tlak na sání
Elektromotor
- napìtí
- kmitoèet
- pøíkon
- otáèky
- jištìní
- krytí
Akustický výkon (hluènost)
Hlavní rozmìry
Hmotnost
Poèet filtraèních patron
Celková filtraèní plocha
Objem zásobníku tlakového zásobníku

Qv (m 3 / h )
Pc ( Pa )
U(V)
f ( Hz )
P ( kW )
n ( ot/min )
I ( A)
L ( dB/A/ )
mm
m ( kg )
ks
S ( m2 )
V ( m3 )

POC 9 JET
950
700
3x400/230 V
60
1,1
3600
4,2
IP 54
50
550x650x2270
95
2
3
12 1

5. Náhradní díly
Dodávají se tyto náhradní díly :
- zásobník prachu : válcová výsypka, pryžové tìsnìní k výsypce, rychloupínaèe výsypky, otoèná pojezdová
koleèka, flexibilní hadice mezi podstavec a výsypku
- filtraèní komora : patronový filtr, upínaè patrony, difuzér, sací koš, pomocný prášek na patrony, pryžové
tìsnìní pod odnímatelné víko filtraèní komory,koleno D125, sací hrdlo D125
- komora ofuku : zásobník tlakového vzduchu, pneumatické ventily, filtr tlakového vzduchu, pryžové tìsnìní
pod odnímatelné víko komory ofuku, øídící jednotka
- ventilátorová komora : elektromotor, obìžné kolo ventilátoru, spirální skøíò ventilátoru, pryžové tìsnìní pod
odnímatelné víko ventilátorové komory, tlumící výplò ventilátorové skøínì

6. Dodávání, doprava a skladování
Odsavaè se dodává v nevratných obalech, ve smontovaném stavu. Doprava se provádí v krytých dopravních
prostøedcích. S každým odsavaèem je dodáváno osvìdèení o kompletnosti a jakosti výrobku, vèetnì zprávy o
dílèí revizi elektroinstalace odsavaèe. Skladování se provádí v suchých, krytých prostorách zabezpeèených proti
úèinkùm povìtrnostních vlivù.

7. Pøíslušenství

175

Dodává se jako èást vzduchovodu k pøímému napojení na jeho sání. Pryžová manžeta se stahovacími pásky a
sponami je urèena pro napojení dalších èástí sacího vzduchovodu. Dodává se po objednání k odsavaèi ( není
souèástí odsavaèe )
Obr. 3 Koleno D125-obj.è.430260
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Obr. 4 Hrdlo D125-obj.è.
Hrdlo je opatøeno pøírubou s tìsnìním k napojení na sání odsavaèe. Je urèeno pro bezpøírubové pøipojení sacího
potrubí nebo flexibilní hadice.
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8. Montáž, obsluha, údržba
8.1 Montáž
Montáž odsavaèe se provádí dle technického návrhu nebo projekèních dispozic, které musí být v souladu s
bezpeènostními pøedpisy a normami a s pokyny výrobce.
Odsavaè se ustaví ve svislé poloze na vodorovnou zpevnìnou podlahu, pokud možno co nejblíže odsávanému
zdroji zneèištìní. Odsavaè není nutno kotvit.
Navržený sací vzduchovod se pøipojí pøírubou pøes tìsnìní na pøivaøené šrouby na sání odsavaèe a zajistí
pøíslušnými maticemi. Rozmìry pøíruby viz. obrázek 3.
Elektrické pøipojení odsvaèe smí provádìt pouze osoba znalá dle vyhlášky è.50/78 Sb. Elektroinstalace spoèívá
v pøivedení hlavního pøívodu el. energie do svorkovnice øídící jednotky ( v pøípadì, že je øídící jednotka od
výrobce namontovaná na skøíni odsavaèe ). Je li øídící jednotka dodávaná samostanì, je tøeba provést propojení
ovládání s odsavaèem dle schématu, které je souèástí dodávky každého odsavaèe.
Dále je tøeba zajistit pøívod tlakového vzduchu pro èištìní fitraèních patron. Pøívod se provádí tlakovou hadicí G
3/8" ( vnitøní prùmìr 9 mm ) na nátrubek regulaèního filtru. Hadice se zajistí stahovacím páskem.
Po pøipojení odsavaèe je tøeba provést kontrolu smìru otáèení obìžného kola ventilátoru. Kontrola je zajištìna
automaticky pomocí øídící jednotky. Nejprve je tøeba do polohy zapnuto nastavit jistiè FA1. V pøípadì opaèného
zapojení fází, zaène po stisku tlaèítka START blikat kontrolka HL1. V tomto pøípadì je nutno vypnout zaøízení
tlaèítkem START/STOP, vyøadit z provozu jistiè FA1 a prohodit dva fázové vodièe na jeho vstupních svorkách.
Po opìtovném spuštìní zaøízení svítí kontrolka HL1 trvale.
Po napojení vzduchovodù, pøipojení na sí• dle výše uvedených pokynù, øádném uzavøení pøedních vík
jednotlivých komor a zajištìní sbìrné výsypky pomocí upínaèù je odsavaè pøipraven k provozu.
8.2 Obsluha a údržba
Zaøízení se uvádí do provozu pomocí ovládací jednotky, po jejím elektrické pøipojení v souladu s ustanoveními
èl. 8.1 této normy.
Jistièe FA1 ( hlavní vypínaè ) a FA2 musí být v poloze zapnuto. Zaøízení se uvádí do chodu stisknutím tlaèítka
START/STOP, po jeho zapnutí se rozsvítí trvalým svitem kontrolka HL1.

Ovládací jednotka zajiš•uje automaticky i ofuk patron dle pøedvolených hodnot nastavených od výrobce. Ofuk
patronových filtrù lze spustit i ruènì - mimo nastavený cyklus - pomocí tlaèítka OFUK.
Nastavení parametrù ofuku lze pøeprogramovat. Postup zmìny parametrù je popsán v návodu na obsluhu
ovládací jednotky, který je souèástí dodávky každého odsavaèe.
Zaøízení se vyøazuje z provozu opìtovným stiskem tlaèítka START/STOP. Po vypnutí zhasne kontrolka HL1.
Obsluha zaøízení musí v pravidelných intervalech, urèených dle konkrétních provozních podmínek, zajiš•ovat
vyprazdòování zásobníku odsavaèe. Vyprazdòování zásobníku se provádí pøi vypnutém zaøízení. Tahem shora
dolù se uvolní upínaèe na zásobníku, zásobník se vyjme a vyprázdní. Poté je tøeba zásobník opìt upnout
rychloupínaèi. Zaøízení je opìt pøipraveno k provozu.
Likvidace zachycených odpadù se provádí dle jejich charakteru v souladu s platnými hygienickými a
bezpeènostními pøedpisy.
V pravidelných intervalech po cca 1500 provozních hodinách je tøeba provádìt kontrolu technického stavu
odsavaèe dle následujících pokynù :
- !!! Kontrolu technického stavu odsavaèe provádíme vždy pøi vypnutém zaøízení !!
- Kontrolu elektroinstalace a elektrických souèástí odsavaèe smí provádìt pouze osoba s pøíslušnou kvalifikací
dle platných vyhlášek a bezpeènostních pøedpisù.
- Kontrolu stavu patronových filtrù a ventilátoru provádíme po demontování vík a na èele pøíslušných komor.
Víka jsou upevnìna pomocí ètyø šroubù s pùlkulatou hlavou a vnitøním šestihranem.
- Kontrolujeme celistvost a stav zanešení filtrù, utìsnìní skøínì odsavaèe. Provádíme pravidelnì elektro-revize
dle platných norem.
- O provedených revizích vedeme písemné záznamy.
- Pøi zpìtné montáži vík na èela komor odsavaèe, je tøeba dbát na jejich dostateèné utìsnìní.
- V pøípadì zjištìní neodstranitelné závady na nìkteré èásti odsavaèe, kontaktujte dodavatele èi výrobce zaøízení.
U nìkterých typù filtraèních patron je tøeba po provedení jejich výmìny za nové, zajistit zaprášení speciálním
práškem, který umožní následný ofuk zachycených neèistot. Zaprašovací prášek je souèástí dodávky náhradních
filtraèních patron, vèetnì návodu na provedení zaprášení.

9. Zpùsob objednání
Pøíklad objednání odsavaèe
Odsavaè POC 9 JET - ZONA 2 - PC 12 7664/èást 7
Typ odsavaèe
Druh prostøedí, do kterého je odsavaè urèen
( v pøípadì, že je zaøízení urèeno do
prostøedí bez nebezpeèí výbuchu - neuvádí
se )

Podniková norma

10. Záruèní doba, zpùsob reklamace
Na dodávku odsavaèù je standartnì poskytována 24 mìsíèní záruka dle obchodního zákoníku,na funkènost a
kvalitu povedení,nevztahuje se na filtraèní materiál. Lhùta se vztahuje ke dni odebrání zaøízení. Záruka se
vztahuje pouze na výrobní vady, ne na vady vzniklé nesprávnou montáží èi nevhodným užíváním. Reklamace se
uplatòuje písemnì u dodavatele èi výrobce zaøízení a mùže být uznána pouze v pøípadì, že zaøízení bylo
namontováno a užíváno v souladu s údaji uvedenými v této normì.

