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De snelhandleiding met plaatjes
De snelhandleiding met plaatjes helpt u bij het opstarten, gebruiken en opslaan van het apparaat. De
handleiding is ingedeeld in 4 hoofdstukken, aangegeven met de volgende symbolen.
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Veiligheidsinstructies .......................... 31
1.1

1

Veiligheidsinstructies

Dit document bevat relevante veiligheidsinformatie
voor het apparaat en een snelhandleiding. Voordat
u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u
deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
Verdere ondersteuning
Meer informatie over het apparaat is te vinden op
onze website www.Nilfisk.com.
Neem bij verdere vragen contact op met de Nilfisk
servicedienst in uw land.
Zie de achterzijde van dit document.
1.1

Symbolen voor verschillende aanwijzingen
GEVAAR
Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of
dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
WAARSCHUWING!
Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoonletsel.

1.2 Gebruiksaanwijzing
Het apparaat mag:
• uitsluitend worden gebruikt door personen die
zijn opgeleid in het correcte gebruik ervan en
die specifiek zijn aangewezen om het apparaat
te bedienen
• uitsluitend onder toezicht worden bediend
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis.
• Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.
• Gebruik geen werkmethoden die onveilig zijn.
• Gebruik het apparaat nooit zonder filter.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit
het stopcontact in de volgende situaties:
• Voorafgaand aan schoonmaak en onderhoud
• Voorafgaand aan vervanging van onderdelen
• Voorafgaand aan omschakeling van het
apparaat
• Bij schuimvorming of vochtlekkage
Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het desbetreffende
land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels
voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd.
Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding -0L, -2L) geldt het volgende:
1)
*)

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen,
dient het bedienend personeel geïnformeerd en opgeleid te worden met het oog op het volgende:
• het gebruik van het apparaat
• de risico’s verbonden met het op te zuigen materiaal
• de veilige verwerking van het opgezogen materiaal
1.3 Functie en bedoeld gebruik
Deze mobiele stofafzuiger is ontworpen, ontwikkeld
en grondig getest voor efficiënt en veilig gebruik
mits goed onderhouden en gebruikt overeenkomstig
de onderstaande aanwijzingen.
Dit apparaat is voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken,
winkels en kantoren, en niet voor huishoudelijk gebruik.
Dit apparaat is ook geschikt voor industrieel gebruik,
zoals fabrieken, bouwplaatsen en werkplaatsen.
Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen
voorkomen worden door de personen die het apparaat gebruiken.
LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN
HOUD U HIERAAN

EN

Dit apparaat is geschikt voor het verzamelen van
droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen.
Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk
gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik
komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist
gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud
en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant.
Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding -0L, -2L) geldt het volgende:
Het apparaat is geschikt voor het verzamelen van
droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen, gevaarlijk stof met OEL1)-waarde > 1mg/m3.
Stofklasse L (IEC 60335-2-69).
Stof toebehorend aan deze klasse heeft een OEL1)waarde > 1mg/m3.

Voor machines bedoeld voor stofklasse L wordt het
filtermateriaal getest. De maximale doorlaatbaarheid
is 1% en gelden geen speciale eisen voor de verwijdering.
Let op de juiste luchtverversingssnelheid L bij stofafzuigers als de uitblaaslucht wordt uitgeblazen in
dezelfde ruimte. Bestudeer voor gebruik de nationale regelgeving.
1.4
Elektrische aansluiting
• Wij adviseren om het apparaat aan te sluiten via
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•

•

een reststroomonderbreker.
Zorg dat de elektrische onderdelen (stopcontact,
stekker en koppelingen) en de verlengkabel
zodanig worden aangebracht dat aan de eisen
van de beschermingsklasse is voldaan.
Aansluitingen en koppelingen van stroom- en
verlengkabels moeten waterdicht zijn.

•

1.5 Verlengkabel
1. Gebruik uitsluitend verlengkabels van het type
zoals aanbevolen door de fabrikant of beter.
2. Controleer bij gebruik van een verlengkabel de
minimale doorsnede van de kabel:
Kabellengte
tot 20 m
20 tot 50 m

Doorsnede
< 16 A
< 25 A
1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

•

1.6 Garantie
Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat
betreft de garantie.
Bij ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van de verkeerde borstels en het
gebruik van de apparatuur op een andere wijze dan
oorspronkelijk bedoeld vervalt de aansprakelijkheid
van de fabrikant voor de ontstane schade.
1.7 Belangrijke waarschuwingen

•

WAARSCHUWING
• Om het risico op brand,
elektrische schokken of
verwondingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkeringen voor
gebruik, en houdt u zich
hieraan. Dit apparaat is
veilig indien gebruikt
voor de reinigingsfuncties die vermeld zijn.
Mocht er het apparaat
en/of het onderdeel voor
gebruik gerepareerd
worden bij een vakkundig servicecentrum of
door de fabrikant om
verdere schade aan het
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apparaat of verwondingen aan de gebruiker te
voorkomen.
Laat het apparaat niet
onbeheerd achter als de
stekker in het stopcontact zit. Haal deze eruit
als u hem niet gebruikt
en voor onderhoud.
Het apparaat dient
slechts beperkt buiten
gebruikt te worden.
Niet gebruiken met
beschadigd snoer of
stekker. Houd bij het
loshalen de stekker vast
en niet de kabel. Hanteer de stekker of het
apparaat niet met natte
handen. Zet alle bedieningsfuncties uit voordat
u de stekker uit het stopcontact haalt.
Niet trekken of dragen
aan het snoer, het snoer
als handvat gebruiken,
de deur dichtdoen met
het snoer ertussen of
het snoer rond scherpe randen of hoeken
trekken. Niet met het
apparaat over het snoer
rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen
houden.
Houd haar, losse kleding, vingers en andere
delen van het lichaam
buiten bereik van ope-

•
•

•

•
•
•

•

1)
*)

ningen en bewegende
onderdelen. Plaats geen
objecten in openingen
en gebruik het apparaat
niet als de openingen
geblokkeerd zijn. Houd
openingen vrij van stof,
pluizen, haar en alles
wat verder de luchtstroom kan hinderen.
Niet buiten gebruiken bij
lage temperaturen.
Niet gebruiken voor het
verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel,
of op plekken waar deze
vloeistoffen aanwezig
kunnen zijn.
Verzamel geen materiaal dat brandt of rookt,
zoals sigaretten, lucifers
of hete as.
Wees extra voorzichtig
met het schoonmaken
op trappen.
Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn.
Als het apparaat niet
goed werkt of gevallen,
beschadigd, buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan
2
terug naar een service2.1
center of een dealer.
Als schuim of vloeistof
uit het apparaat ontsnapt, schakel dit dan
onmiddellijk uit.

• Het apparaat mag niet
als waterpomp worden
gebruikt. Het apparaat is
bedoeld voor het opzuigen van lucht- en watermengsels.
• Sluit het apparaat op
een geaard stopcontact
aan. Het stopcontact en
de verlengkabel moet
voorzien zijn van een
werkende aardleiding.
• Zorg voor een goed geventileerde werkplek.
• Gebruik het apparaat
niet als ladder of opstapje. Het apparaat kan
omvallen en beschadigd
raken. Gevaar of persoonletsel.
• Voor standaardmachines (met typeaanduiding
-0.1, -21) geldt het volgende: Deze machine
is niet geschikt voor het
verzamelen van gevaarlijk stof.
• Gebruik het stopcontact
op de machine alleen
voor de doeleinden die
in de instructies vermeld
zijn.
Risico’s
Elektrische onderdelen

GEVAAR
Het bovenste deel van het
apparaat bevat stroomvoerende onderdelen.
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Contact met stroomvoerende onderdelen leidt tot
ernstig of dodelijk letsel.
Spuit nooit water op het
bovenste gedeelte van het
apparaat.
GEVAAR
Stroomstoten als gevolg
van beschadigde aansluitkabel.
Aanraking met een beschadigde stroomkabel
kan leiden tot ernstig of
zelfs dodelijk letsel.
• Beschadig de stroomkabel niet, bijvoorbeeld
door erover heen te rijden, eraan te trekken of
hem plat te drukken.
• Controleer regelmatig de
stroomkabel met het oog
op beschadigingen of
slijtage.
• Indien de stroomkabel
beschadigd is, moet
deze worden vervangen
door een erkende Nilfisk-dealer of een persoon met vergelijkbare
kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Wikkel de stroomkabel onder geen beding
rond vingers of andere
lichaamsdelen van de
bedienende persoon.
34

2.2

WAARSCHUWING
Gevaarlijke stoffen
Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan leiden tot
ernstig persoonletsel of de
dood.
De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met het apparaat:
• hete materialen (brandende sigaretten, hete
as enz.)
• ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, basen
enz.)
• ontvlambaar, explosief
stof (bijv. magnesium of
aluminiumstof enz.)
Voor standaardmachines (met typeaanduiding -0.1, -21) geldt het
volgende: De volgende
stoffen mogen niet worden opgezogen met de
machine:
• Gevaarlijk stof.
2.3

Reseverveonderdelen en accessoires
WAARSCHUWING!
Reseverveonderdelen en accessoires
Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen, borstels en accessoires kan de veiligheid en/of werking van het apparaat beïnvloeden.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en
accessoires van Nilfisk. Reserveonderdelen die
van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van
bedienend personeel en/of de werking van het apparaat worden hieronder weergegeven:
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Gevaarlijk stof

Beschrijving
Plat filter PTFE, 1 st.

107413540

Fleece filterzak, 5 stuks

107413547

Afvalzak, 5 stuks

107417821

Long Life-filterzak, 1 st

107413556

Luchtfilter motorkoeling PET, 1 st.

107413541

2.4

3

Bij explosie- of brandgevaar
WAARSCHUWING!
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in
een omgeving waar explosie- of brandgevaar
heerst of waar dergelijk gevaar kan ontstaan
door de aanwezigheid van vluchtige vloeistoffen of ontvlambaar gas of damp.

Bediening / Werking
WAARSCHUWING!
Schade door foutieve spanning.
Het apparaat kan beschadigd raken bij aansluiting op een foutieve stroomspanning.
• De aangegeven bedrijfsspanning op het
typeplaatje moet overeenkomen met de
netspanning.

3.1 Starten en bedienen van het apparaat
Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld
(stand 0). Controleer of geschikte filters zijn geïnstalleerd in het apparaat. Sluit vervolgens de zuigslang
aan op de zuigopening van het apparaat door de
slang naar voren te trekken totdat deze stevig vast
zit in de opening. Sluit daarna de buizen aan met de
slangenhendel, draai de buizen zodat deze stevig
vast zitten. Bevestig een geschikt mondstuk op de
buis. Kies een mondstuk dat geschikt is voor het
type vuil dat u wilt opzuigen. Bij stofafzuiging in verband met stofproducerend gereedschap de afzuigslang met behulp van de juiste adapter aansluiten.
Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.
Zet de stroomschakelaar in stand 1 om de motor te
starten.
Stand I: Schakel het apparaat in
Stand 0: Schakel het apparaat uit
Stand I: Schakel het apparaat in –
draai met de klok mee voor
snelheidsinstelling
Stand 0: Schakel het apparaat uit
Bedien
: Activate Auto-On/Off
bediening - met de klok mee
voor snelheidsinstelling.

1)
*)

Stand I: Schakel het apparaat in
Stand
: Zet het apparaat uit.
Permanente stroom in het stroom
contact.
: Activate Auto-On/Off
Bedien
werking
Stand I+
Off: Schakel het
apparaat in met uitgeschakelde au
tomatische filterreiniging
Stand
+
Off: Schakel Au
to-On/Off in met uitgeschakelde
automatische filterreiniging Snel
heidsinstelling via aparte draaiknop

Bestelnr.

3.2

Auto-On/Off stopcontact voor elektrisch
gereedschap*)
WAARSCHUWING!
Apparaataansluiting.*
De apparaataansluiting is bedoeld voor extra elektrische hulpmiddelen, zie de technische gegevens
voor meer informatie.
• Schakel altijd het apparaat en het aan te sluiten
hulpmiddel uit voordat u een hulpmiddel aansluit
• Lees de gebruiksaanwijzingen van het aan te
sluiten hulpmiddel en houd u aan de veiligheidsaanwijzingen die hierin staan vermeld.

Het apparaat is voorzien van een externe powereen geaarde apparaataansluiting. Hierop kan extern elektrisch
gereedschap worden aangesloten. Het stopcontact is
voorzien van permanente stroom als de stroomschakelaar
in de stand
staat, zodat het apparaat als verlengsnoer
kan worden gebruikt.
In de stand
kan het apparaat aan en uit worden
geschakeld met behulp van het aangesloten elektrisch
gereedchap. Het vuil wordt onmiddellijk vanaf de bron
opgezogen. Om te voldoen aan de regels, mogen alleen
goedgekeurde stofproducerende hulpmiddelen aangesloten worden.
Het maximale stroomverbruik van het aangesloten elektrische hulpmiddel wordt vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".
Voordat u de schakelaar naar de stand
draait, moet u
controleren of het op het stopcontact aangesloten elektrische apparaat uit staat.
3.3 Push&Clean*)
Het “PC”-apparaat is uitgerust met een halfautomatisch
filterreinigingssysteem, de Push&Clean. Het filterreinigingssysteem moet ingeschakeld worden op het moment
dat het zuigvermogen niet langer toereikend is. Regelmatig
gebruik van de filterreinigingsfunctie zorgt dat het zuigvermogen op peil blijft en de levensduur van het filter wordt
verlengd. Zie de snelhandleiding voor aanwijzingen.
3.4 InfiniClean*)
Het “IC”-apparaat is uitgerust met een automatisch filterreinigingssysteem, de InfiniClean. Een reinigingsprocedure
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wordt regelmatig uitgevoerd tijdens bedrijf om ervoor
te zorgen dat het zuigvermogen altijd optimaal is.

Als dit het geval is, schakel dan het apparaat
uit. Haal de stekker uit het stopcontact en leeg
de container. Zuig nooit vloeistof op zonder
gebruik te maken van de waterpeilregeling en
het filter.
Vloeistoffen opzuigen.
• Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op.
• Voordat vloeistoffen worden opgezogen,
moet u altijd de filterzak/afvalzak verwijderen en controleren of de waterpeilregeling
goed functioneert.
• Als er schuim verschijnt, moet u het werk
onmiddellijk stopzetten en de tank legen.
• Reinig de waterpeilregeling regelmatig en
controleer of er beschadigingen zijn.

Als het zuigvermogen afneemt of bij grote hoeveelheden stof, wordt een handmatige filterreiniging
aanbevolen.
• Schakel het apparaat uit.
• Sluit de sproeier en de zuigslangopening af met
uw hand.
• Draai de schakelaar in de stand “I” en laat het
apparaat ca. 10 seconden op volle kracht werken terwijl de sproeier en zuigslangopening zijn
afgesloten.
Als het zuigvermogen nog steeds verminderd is,
neem het filter dan uit en reinig het handmatig of
vervang het filter.
Bij sommige toepassingen, zoals nat zuigen, wordt
aanbevolen om het automatische filterreinigingssysteem uit te schakelen. Zie voor meer informatie
hoofdstuk 3.1.
Anti-statische aansluiting*)
WAARSCHUWING
Het apparaat is uitgerust met een anti-statisch
systeem om statische elektriciteit af te voeren
die wordt opgewekt tijdens het opzuigen van
stof.
Het anti-statische systeem bevindt zich aan de
voorzijde van het motordeksel en zorgt voor aarding
van het inlaatfilter van de container. Voor een goede
werking wordt het gebruik van een elektrisch geleidende of anti-statische zuigslang aanbevolen. Zorg
er bij plaatsing van de optionele afvalzak voor dat de
anti-statische verbinding in stand blijft.

3.5

3.6 Koelluchtfilter
Om de elektronica en de motor te beschermen is het
apparaat uitgerust met een koelluchtgeleiding. Reinig de koelluchtgeleiding regelmatig.
In zones met een hoge concentratie fijnstof in de
lucht, wordt aanbevolen om het apparaat uit te rusten met een optioneel koelluchtfilterpatroon om te
voorkomen dat stof zich nestelt aan de binnenzijde
van de luchtkanalen en de motor. Neem contact op
met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.
WAARSCHUWING
Als het koelluchtfilter verstopt is door stof, kan
de overbelastingsschakelaar in de motor worden geactiveerd. Schakel in dat geval het apparaat uit, reinig het koelluchtfilter en laat het
apparaat ong. 5 minuten afkoelen.
3.7

Nat zuigen
WAARSCHUWING
Het apparaat is uitgerust met een waterpeilregeling die het apparaat afsluit als het maximale vloeistofniveau is bereikt.
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Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u
de container leegt. Trek de slang uit de inlaat. Open
de klem door deze naar buiten te trekken zodat de
motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing
van de container. Leeg altijd de container en maak
de container en de waterpeilregeling schoon nadat u
vloeistoffen hebt opgezogen.
Leeg de container door deze achterover of zijwaarts
te kantelen en de vloeistof in een vloerputje of iets
dergelijks weg te laten lopen.
Bevestig de motorbehuizing weer op de container.
Zet de motorbehuizing vast met de klemmen.
Heftige bewegingen kunnen de waterpeilregeling ten
onrechte activeren. Zet in dat geval het apparaat uit
en wacht 3 seconden voordat u het apparaat reset.
Daarna kunt u het apparaat opnieuw bedienen.
3.8

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat
legen na nat gebruik. Open de klem door deze naar
buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt.
Neem de motorbehuizing van de container. Filter:
Controleer de filters. U kunt het filter reinigen door
het te schuddden, borstelen of wassen. Wacht tot
het filter droog is voordat u opnieuw gaat zuigen.
Stofzak: controleer de hoeveelheid vuil in de zak.
Vervang de stofzak indien noodzakelijk. Verwijder
de oude zak. De nieuw zak wordt geplaatst door het
kartonnen deel met het rubberen membraan over de
stofzuigeringang te schuiven. Zorg dat het rubberen
membraan voorbij de verhoging van de stofzuigeringang komt.
Na het legen: plaats de motorbehuizing op de
container en bevestig deze met de klemmen. Nooit
droog zuigen zonder dat het filter in het apparaat is
geplaatst. Het zuigeffect van apparaat hangt af van
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Droog zuigen
WAARSCHUWING
Opzuigen van schadelijke stoffen.
Stoffen die worden opgezogen kunnen een
gevaar zijn voor het milieu.
• Ontdoe u van het vuil conform de wettelijke voorschriften.

de grootte en de kwaliteit van het filter en de stofzak.
Gebruik daarom alleen originele filters en stofzakken.

tronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op
ecologische wijze worden gerecycled.

4

Onderhoud

Na gebruik van het apparaat 5

4.1 Na gebruik
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat
niet in gebruik is. Wikkel het snoer vanaf het apparaat op. Het stroomsnoer kan rond de motorbehuizing worden gewikkeld of rond de container of op
de meegeleverde haak of bevestiging worden gehangen. Sommige versies beschikken over speciale
opslagvakken voor accessoires.
4.2 Transport
• Sluit voordat u het apparaat vervoert alle klemmen.
• Kantel het apparaat niet als de vuilopvangtank
vloeistof bevat.
• Gebruik geen kraanhaak om het apparaat op te
tillen.
• Til het apparaat niet op met de trolleyhendel *)
4.3

Opslag
WAARSCHUWING
Sla het apparaat op een droge, regen- en
vorstvrije plek op. Het apparaat mag alleen
binnenshuis worden opgeslagen.

4.4 Opslag van accessoires en gereedschap
Voor eenvoudig vervoer en opslag van accessoires
of gereedschap zijn rails aangebracht aan de zijkant
van het apparaat voor bevestiging met stroppen of
andere middelen. Een flexibele strop en haken bevinden zich aan de achterkant van het apparaat voor
de bevestiging van de zuigslang of de stroomkabel.
Zie de snelhandleiding voor aanwijzingen.
Een optionele adapterplaat*) met bevestigingssysteem kan worden aangebracht bovenop het apparaat voor de bevestiging van 2-.punts of 4-punts
opslagbakken.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
adapterplaat installeert.
WAARSCHUWING*)
Til het apparaat nooit op aan de adapterplaat
zonder dat de opslagbak veilig is aangebracht. Houd rekening met het gewicht en het
evenwicht van het toestel bij opslag. Het maximale gewicht van opslagbakken is 30 kg.
4.5 Recycling van het apparaat
Maak het oude apparaat onmiddellijk onklaar.
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Knip het stroomsnoer door.
3. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil.
Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2012/19/
EU betreffende afgedankte elektrische en elek1)
*)

5.1 Dagelijkse service en inspectie
De dagelijkse service en inspectie van uw apparaat moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel in overeenstemming met de betreffende
wet- en regelgeving. Vooral elektrische tests van de
aardingsweerstand, isolatieweerstand en de de staat
van de stroomkabel dienen regelmatig te worden
gecontroleerd.
Bij vaststelling van een gebrek MOET het apparaat
buiten bedrijf worden gesteld, volledig worden gecontroleerd en gerepareerd door een geautoriseerde
onderhoudstechnicus.
Minimaal een keer per jaar moet een Nilfisk-technicus of een opgeleid persoon een technische
inspectie uitvoeren, alsook een controle van de filters, luchtdichtheid en bedieningsmechanismen. Bij
apparaten met stofklasse H moet de filterefficiëntie
jaarlijks worden gecontroleerd. Als de filterefficiëntie
niet voldoet aan de eisen voor stofklasse H, moet
het filter worden vervangen.
5.2 Onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. Controleer
voor u het apparaat gebruikt of de frequentie en het
getoonde voltage op het typeplaatje overeenkomen
met de netspanning.
Het apparaat is geschikt voor langdurige zware
belasting. Afhankelijk van het aantal gebruiksuren
moeten de stoffilters vervangen worden. Maak het
apparaat schoon met een droge doek en een kleine
hoeveelheid polijstmiddel.
Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding -0L, -2L) geldt het volgende:
Tijdens het onderhoud en de reiniging moet het
apparaat zo worden bediend, dat er geen gevaar is
voor onderhoudspersoneel of andere personen.
In de onderhoudszone
• Gebruik gefilterde dwangventilatie
• Draag beschermende kleding
• Maak de onderhoudszone schoon zodat er geen
schadelijke stoffen in de omgeving terechtkomen.
Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
moeten alle verontreinigde onderdelen die niet afdoende konden worden schoongemaakt:
• Verpakt worden in goed afgedichte zakken
• Verwijderd worden op een wijze die voldoet aan
de regelgeving voor dit type afval.
Neem voor meer informatie over after sales service
contact op met uw dealer of het Nilfisk servicecenter
in uw land. Zie de achterzijde van dit document.
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6

Overige informatie

6.1 EU Verklaring van overeenstemming
Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Brøndby
DENEMARKEN
Verklaren hierbij daat de
Producten VAC - Commercial - Wet/Dry
Beschrijving 220-240V, 110-120V 50/60Hz, IPX4
Type ATTIX 33-**-**, ATTIX 44-**-** 1)
Voldoen aan de volgende normen en richtlijnen:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Op grond van de bepalingen in:
2006/42/EC
2014/30/EU
Hadsund, 25-10-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President - Global R&D
1) Eerste asterisk geeft de classificatie aan
0 = Standaard/Basistype; 2 = Auto on/off voor
stroomcontact
Tweede asterisk geeft het model en type aan
(bijv. stofklasse) M = stofklasse M, H = stofklasse H.
Derde en vierde asterisk geven de filterreinigingsopties aan
PC = Push&Clean; IC = InfiniClean
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W

W

Hz

A

Stroomverbruik PIEC

Aangesloten vermogen voor
apparaataansluiting

Netfrequentie

Zekering

EU, FR

25

25

-

L

L

-

L

L

*gemeten bij turbine
Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Stofklasse

-

L

0,5
L

L

L

m2

Filteroppervlak

-

14,5
31,9

14,5
31,9

kg
lb

Gewicht

14,5
31,9

≤ 2,5

m/s2

Vibratie ISO 5349 ah

15

50/60

60 ± 2

16
35,3

16

50/60

dB(A)

14,5
31,9

16

50/60

-

1000
1,34

110-120

Arbeidsgeluidsniveau

16
35,3

1000

110-120

750 1750 750 1750

1000

110-120

33-01 IC

dB(A)

2

69 ± 2

13

50/60

1700

1200

220-240

44-2L PC
44-2L IC

GB 110V
33-2L PC
33-2L IC

Geluidsdrukniveau LpA
(IEC 60335-2-69)

I

IPX4

13

50/60

1700

1200

220-240

44-2L PC
44-2L IC

23
230
92

14,5
31,9

13

50/60

-

1200

GB 230V
33-2L PC
33-2L IC

25
250
100

16
35,3

10

50/60

1100

1200

220-240

33-01 IC

kPa
hPa
inH 0

10

50/60

1100

1200

220-240

44-2L PC
44-2L IC

Max. Vacuüm

14,5
31,9

10

50/60

-

1200

220-240

33-2L PC
33-2L IC

DK/CH/AU/NZ

220-240

33-01 IC

70
252
148

16
35,3

16

50/60

2400

1200

220-240

44-2L PC
44-2L IC

75
270
159

14,5
31,9

16

50/60

2400

1200

220-240

33-2L PC
33-2L IC

l/s
m3/h
CFM

14,5
31,9

16

50/60

-

1200

220-240

33-01 IC

ATTIX 33, ATTIX 44

Max. luchtstroom*

Beschermingsgraad (vocht,
stof)
Beschermingsklasse (elektrisch)

V

Technische gegevens

Mogelijke spanning

6.2
US

110-120

44-21 PC
44-21 IC

-

14,5
31,9

15

50/60

-

16
35,3

15

50/60

550/4,6A 550/4,6A

890/7,4A 890/7,4A
1,2
1,2

110-120

33-21 PC
33-21 IC

JP

-

14,5
31,9

25
250
100

70
252
148

12

50/60

-

1200

100

33-01 IC
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