MANUAL
DE UTILIZARE ȘI
ÎNTREȚINERE
I.VAC | EVA | HTA | HTA.I

SISTEME CENTRALE DE ASPIRARE

SIMBOLUL CE ÎNSEAMNĂ „CONFORMITATE
EUROPEANĂ” ȘI INDICĂ FAPTUL CĂ PRODUSUL
ESTE CONFORM CU CONDIȚIILE ESENȚIALE
PREVĂZUTE DE DIRECTIVELE ÎN MATERIE DE
SIGURANȚĂ, SĂNĂTATE PUBLICĂ, PROTECȚIA
CONSUMATORILOR, ETC.
ACESTE SIMBOLURI VOR FI UTILIZATE PENTRU
A-I AMINTI OPERATORULUI SĂ ACORDE CEA MAI
MARE ATENȚIE OPERAȚIUNILOR CARE POT
PROVOCA LEZIUNI INCLUSIV CELE MORTALE
ACESTUIA SAU ALTOR PERSOANE ORI ANIMALE
PREZENTE ÎN APROPIERE.
DE ASEMENEA, OPERAȚIUNILE AMINTITE PRIN
ACESTE SIMBOLURI POT PROVOCA
DETERIORĂRI CHIAR ȘI IREPARABILE UNITĂȚII
CENTRALE DE ASPIRARE

AVERTIZARE

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTUL MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A PORNI SISTEMUL
CENTRAL DE ASPIRARE. PĂSTRAȚI
ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE LA ÎNDEMÂNĂ,
ÎN VEDEREA UNEI CONSULTĂRI RAPIDE.
NU ARUNCAȚI APARATELE ELECTRICE
ÎMPREUNĂ CU DEȘEURILE CASNICE. ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ
2012/19/UE PRIVIND DEȘEURILE DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
(DAEE) ȘI ADOPTAREA EI ÎN CADRUL
LEGISLAȚIEI NAȚIONALE, APARATELE
ELECTRICE CARE NU MAI POT FI UTILIZATE
TREBUIE COLECTATE SEPARAT ȘI
DIRECȚIONATE CĂTRE ELIMINAREA LOR ÎN MOD
ECOLOGIC.
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INTRODUCERE
Stimate Client,
Vă mulțumim pentru achiziția pe care ați făcut-o și care, cu siguranță,
se va ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Ați cumpărat un
produs de avangardă din punct de vedere tehnologic.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ
Echipament adecvat pentru aspirarea prafului și a resturilor de
dimensiuni mici.
Nu poate ﬁ utilizat pentru aspirarea lichidelor.
Robust și puternic, simplu de utilizat, cu accesoriile din dotare, devine
un instrument cu adevărat eﬁcient pentru o curățare profundă și
rapidă.
Acest echipament este conceput pentru uz casnic sau comercial (de
exemplu, în hoteluri, școli, spitale, întreprinderi, magazine, birouri sau
agenții.

INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA, CARE TREBUIE
RESPECTATE RIGUROS - UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea unității centrale de
aspirare, pentru a putea opera mereu în condiții de maximă
siguranță.
AVERTIZARE
Înainte de utilizare, ﬁecare parte a unității centrale de
aspirare trebuie montată corect. Veriﬁcați dacă elementele
de ﬁltrare prevăzute sunt montate corect și sunt eﬁciente.
ATENȚIE
Doar pentru utilizarea la interior. Aspirați doar materiale
uscate. Nu aspirați lichide.
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Acest echipament nu este destinat să ﬁe utilizat de persoane
(inclusiv copii) cu capacități ﬁzice, senzoriale sau mentale reduse.
ATENȚIE
Copiii trebuie supravegheați, pentru a nu se juca cu echipamentul sau
orice altă componentă a sistemului central de aspirare.
AVERTIZARE
Utilizatorii trebuie să ﬁe instruiți în mod adecvat pentru utilizarea
acestui echipament.
ATENȚIE
Componentele ambalajului pot constitui potențiale pericole (ex.
punga de plastic): plasați-le departe de accesul copiilor, animalelor
sau a persoanelor care nu sunt conștiente de propriile acțiuni.
În vederea eliminării corecte a ambalajului, respectați legislația
locală.
Înainte de conectarea la sursa de curent electric, asigurați-vă că
valorile indicate pe echipament corespund cu cele aferente rețelei la
care se dorește să ﬁe conectat echipamentul și că priza este
obligatoriu dotată cu împământare și conformă cu tipul de ștecăr al
echipamentului și dacă nu sunteți sigur că valorile rețelei corespund,
că există împământare sau priza trebuie schimbată, solicitați sprijinul
unui electrician autorizat.
Cablul de alimentare electrică al echipamentului trebuie să ﬁe mereu
derulat complet în timpul utilizării aspiratorului. Nu utilizați cu cablul
rulat/încolăcit.
Nu atingeți/utilizați sistemul central de aspirare, ștecărul sau
accesoriile cu mâinile ude.
Nu aspirați materiale care pot deteriora elementele de ﬁltrare (ex.
bucăți ascuțite de sticlă, pilitură de metal, etc.).
Nu introduceți echipamentul în apă în vederea curățării și nici nu-l
spălați cu jeturi de apă.
Nu utilizați echipamentul la o altitudine mai mare de 2000 metri.
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AVERTIZARE
Acest echipament nu este potrivit pentru colectarea pulberilor
periculoase.
ATENȚIE
Nu aspirați substanțe/amestecuri incandescente, inflamabile,
explozive, toxice. Temperatura maximă admisă pentru utilizare este
de 40°C (104°F).
ATENȚIE
Orice altă utilizare față de cele indicate în prezentul manual
poate constitui un pericol, de aceea, trebuie evitată.
ATENȚIE
Echipamentul trebuie utilizat, montat, reparat și transportat pe un
plan stabil și sigur, neînclinat.
ATENȚIE
Acest echipament trebuie să ﬁe depozitat, ținându-se cont de
greutatea lui, pe un plan stabil, sigur și neînclinat, doar în spații
închise și fără umezeală.
ATENȚIE
Acest echipament nu poate ﬁ utilizat în aer liber sau în condiții de
umezeală ori de temperaturi foarte scăzute.
ATENȚIE
Nu îndreptați niciodată oriﬁciul de aspirare spre părți ale corpului
persoanelor sau animalelor – precum ochii, urechile, gura, degetele
etc., acest lucru poate ﬁ foarte periculos.
ATENȚIE
Utilizați doar accesoriile furnizate împreună cu echipamentul sau pe
cele eventual speciﬁcate în manualul de instrucțiuni. Utilizarea altor
accesorii poate compromite siguranța operatorului sau a
echipamentului.
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AVERTIZARE
Echipamentul nu este potrivit pentru medii în care descărcările
electrostatice sau scânteile pot cauza daune componentelor
electrice sau altor persoane.
ATENȚIE
Este interzisă orice modiﬁcare neautorizată adusă
echipamentului. Intervenția neautorizată duce la anularea
garanției, pe lângă faptul că poate provoca incendii, daune
sau moartea utilizatorului.
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru
daunele cauzate persoanelor, animalelor sau bunurilor în
urma nerespectării acestor instrucțiuni sau dacă
echipamentul este utilizat într-un mod nerezonabil.
Scoateți întotdeauna ștecărul din priza de curent electric
înainte de a efectua orice tip de intervenție sau mentenanță.
Înainte de depozitare sau înainte de a transport, efectuați
curățarea ﬁecărei părți a echipamentului, pentru a evita
riscurile.
Pentru a garanta o funcționare sigură și continuă a echipamentului,
veriﬁcați periodic integritatea componentelor de plastic, a sistemului
de ﬁltrare, a butoanelor și întrerupătoarelor, etanșeitatea garniturilor
și funcționarea corectă a circuitului de comandă.
Înlocuirea cablului deteriorat trebuie efectuată de către serviciul de
asistență tehnică sau de către personalul competent, autorizat
printr-o caliﬁcare recunoscută.
Nu utilizați prelungitoare electrice pentru alimentarea cu curent
electric a echipamentului.
Curățarea nu trebuie să ﬁe efectuată de copii, decât dacă sunt
supravegheați și îndrumați.
Lucrările de reparații trebuie efectuate întotdeauna de personalul
autorizat de producător sau printr-o caliﬁcare recunoscută; piesele
defecte trebuie înlocuite cu piese de schimb originale.
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Pentru a menține sistemul central de aspirare perfect eﬁcient, este
necesar să goliți periodic cuva de colectare sau să înlocuiți sacul de
colectare dacă este plin.
Efectuați periodic curățarea ﬁecărei părți a echipamentului; goliți
cuva de colectare, scuturați ﬁltrele, înlocuiți sacul de colectare dacă
este plin și ștergeți componentele cu o cârpă uscată.
ZGOMOT
Valori măsurate conform normelor EN 60704-1 (1997)/ EN
60704-2-1 (2001) ISO3744.
Nivelul măsurat al presiunii sonore a echipamentului este <70 dB(A).
VIBRAȚII
Valoarea vibrațiilor mână-braț la nivelul furtunului de aspirare sunt
mai mici de 2,5 m/s2 conform recomandărilor ISO 5349-1.
În condiții nefavorabile de alimentare, echipamentul poate cauza
căderi temporare de tensiune.
UTILIZATORULUI NU ÎI ESTE PERMISĂ NICI O INTERVENȚIE
ASUPRA COMPONENTELOR ELECTRICE ALE SISTEMULUI
CENTRAL DE ASPIRARE – PERICOL DE MOARTE!
enke air technologies produces socket casings compatible with the most wide-spread

The vacuum unit is to be installed in service rooms (i.e. utility rooms, garages,
cellars), which must be protected against bad weather conditions, damp or sudden high
changes in temperature.
The place of installation must be sufficiently spacious and illuminated to make it easier to
use and service the vacuum unit.

electrical plates on sale.

It must always be installed by qualified personnel

who must assess the best arrangement

and the suitability of the piping system (air suction and discharge) and also the electrical
system.

ÎN CAZUL ÎN CARE APAR DISFUNCȚIONALITĂȚI
(PERTURBARE SAU INTERFERENȚĂ ELECTROMAGNETICĂ,
ACTIVAREA PROTECȚIEI TERMICE SAU A PRESOSTATULUI),
ECHIPAMENTUL INTRĂ ÎN STARE DE PROTECȚIE ȘI ESTE
NECESARĂ INTERVENȚIA PRIN RESETARE PENTRU A-L
REPORNI.

When wall-mounting the unit, make sure the bracket supplied is secured firmly and with
suitable rawl plugs. The installer must take into consideration that the overall weight of the
vacuum unit is to be added to the weight of the dirt vacuumed.

The installer must also remember that the height off the ground must be such so that it is
easy to remove the dust container and to clean the filter cartridge.

The installer must use suitable sleeves to connect the unit to the piping network in order
to avoid losses in efficiency of the vacuum system.

The vacuum unit is started either by inserting the flexible pipe in

the dedicated port of the vacuum socket or by means of the switch
on the pipe itself.

There are two types of flexible pipe:

The vacuum unit starts by pressing the
dedicated switch on the pipe itself. Put the

The vacuum unit starts by inserting the pipe in the vacuum

pipe fitting-plug with the special chips by

socket.

the contacts in the socket.
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DATE DE IDENTIFICARE
Unitatea centrală de aspirare este prevăzută cu o plăcuță/abțibild
unde sunt precizate datele privind producția acesteia și pe care este
necesar să le indicați de ﬁecare dată când doriți să obțineți informații,
asistență tehnică sau piese de schimb.
Plăcuța/abțibildul indică: numele producătorului, modelul
echipamentului, tensiunea și frecvența de funcționare, puterea
nominală și maximă instalată, marcajul de conformitate CE.

DATE TEHNICE
EVA

I.VAC

I.VAC

HTAI

HTA

CE02* CE04**
CE04W**

CE07**
CE07W**

CE07WT**
CE09**

CE02* CE04**
CE04W**

CE08* CE10**

VOLT

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

WATT

1700-1900

1700-1900

1700-1900

1700-1900

1700-1900

FLOW-THRU

BYPASS

BYPASS

BYPASS

FLOW-THRU

11

15

16

15

15

IN MM

50/51

50/51

50/51

50/51

50/51

OUT MM

50/51

50/51

50/51

50/51

50/51

BOX

TYPE 2

TYPE 1

TYPE 1

TYPE 1

TYPE 3

MOTOR
KG

** Echipat cu panou de control model 2.0 – dotat cu indicatoare luminoase pentru
nivelul estimat de încărcare a cuvei/sacului, a ﬁltrului, buton Start/Stop și protecții
termice, de tensiune sau de mentenanță.
NOTĂ
Numai modelele cu panou de comandă 2.0 sau mai mare pot ﬁ dotate cu modul WiFi
pentru accesarea prin aplicația mobilă a tuturor parametrilor de durată de utilizare,
parametrii termici și de putere de aspirare.
* Echipat cu placă electronică EASY - fără panou de control - fără indicatoare
luminoase - doar On/Off.
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INSTALAREA
Operațiunile de instalare trebuie realizate urmând cu exactitate
proiectul de instalare și normele de instalare a sistemelor centrale de
aspirare. Proiectul de instalare trebuie să conțină informații legate de
tubulatură, unitatea centrală și prize – poziționare și modele.
FIXAREA PE PERETE
Pentru ﬁxarea de perete, asigurați-vă că suportul unității este ﬁxat în
mod stabil și cu diblurile adecvate. Instalatorul va trebuie să ia în
considerare că la greutatea totală a unității centrale de aspirare
trebuie adăugată greutatea particulelor aspirate. Fiți atenți și la
înălțimea față de sol, pentru a facilita operațiunile de detașare a cuvei
de colectare a prafului și pe acelea de curățare a ﬁltrului. Unitățile cu
motoare bypass necesită un spațiu liber împrejurul acestora de
minim 20cm pentru a asigura ventilarea corespunzătoare a
motorului.
Pentru conectarea la sistemul de tubulatură, trebuie utilizați
conectorii corespunzători, pentru a evita pierderi ale eﬁcienței
sistemului central de aspirare.
45

45

RB070

RB071

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

Curva 45° F/F
Elbow 45° M/F

SUPORTUL
UNITĂȚII

RB070

RB072

Curva 90° lunga M/F
Sweep long elbow 90° M/F

RB071

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

SISTEM DE
TUBULATURĂ

RB072

Curva 45° F/F
Elbow 45° M/F

Curva 90° lunga M/F
Sweep long elbow 90° M/F

COLIERE
FURTUN FLEXIBIL

Manicotto
Stop coupling

ADMISIE – PRAF
EVACUARE – AER

RB078

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4 BARRE 115cm
Pipe (1,15 m.)

RB075

Manicotto F/F
Stop coupling

Derivazione a Y 90°
90° sweep tee

ȚEAVĂ DE EVACUARE

TB050-2

Derivazione a Y 90°
90° sweep tee

Curva 90° lunga M/F
Sweep long elbow 90° M/F

RB072

RB078

TB050-2

EVA 2.0 / EVA EASY

RB075

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

ȚEAVĂ Ø50

RB076

Manicotto M/M
Spigot coupling

RB077

Derivazione a Y 3 vie
45° double way

Derivazione a Y 90°
90° sweep tee

RB075

Curva 90° corta
Short elbow 90° F/F

RB076

RB079

RB078

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4 BARRE 115cm
Pipe (1,15 m.)

Derivazione a Y 90°
90° sweep tee

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

Manicotto M/M
Spigot coupling

Curva 90° lunga M/F
Sweep long elbow 90° M/F

RB072

45

Manicotto
Stop coupling

RB077

Derivazione a Y 3 vie
45° double way

RB074

Curva 90° lunga F/F
Manicotto F/F
Sweep long elbow 90° F/F
Stop coupling

Manicotto M/M
Spigot coupling

(2)

RB076

45

(1)
RB079

RB073
RB076

RB075

Curva 90° corta
Short elbow 90° F/F

RB078

RB074

Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

Manicotto M/M
Spigot coupling

RB073

21

Curva 90° corta Manicotto
Short elbow 90° Stop coupling

RB081
TB050-2

Derivazione a Y 90°
90° sweep tee

RB077

RB081

Tappo di chiusura
Pipe cap

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

RB079

RB086

Derivazione a Y 3 vie
45° double way

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

RB078

Manicotto M/M
Spigot coupling

RB075

Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

RB073

Curva 90° corta
Short elbow 90°

RB079

RB086

Derivazione a Y 3 vie
45° double way

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

RB074

Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

RB073

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4
BARRE
115cm
Tappo
di chiusura
Pipe (1,15 m.)
Pipe cap

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

RB077

RB071

RB072

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

RB070

RB081

RB071

Curva 45° F/F
Elbow 45° M/F

Tappo di chiusura
Pipe cap

RB070

*doar dacă unitatea
RB071

Curva 45° F/F
Elbow 45° M/F

RB072

DESCHIDERE

OCCSELF
AS E CLEANING
GNINAELC EFLSACCO
ES
RETLIFSELF
DNA CLEANING
GNINAELC AND
FLESFILTER
Curva 90° lunga M/F
Sweep long elbow 90°

RB075
RB076

45

45

Manicotto F/F
Stop coupling

RB076

Manicotto F/F
Stop coupling

I.VAC.2.0

Manicotto M/M
Spigot coupling

RB078

Derivazione a Y 90°
90° sweep

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4 BARRE 115cm
Pipe (1,15 m.)

TB050-2

Curva 90° lunga M/F
Sweep long elbow 90°

RB072

RB075

Manicotto M/M
Spigot coupling

RB078

Derivazione a Y 90°
90° sweep

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4 BARRE 115cm
Pipe (1,15 m.)

TB050-2

HTA.I 2.0 / HTA.I / HTA.I.B

ÎNCHIDERE

ELIBISREVER
ELBISREVER

RB070

RB074

Curva 90° corta
Short elbow 90° F/F

O
CCASCYCLONE
E AICCUTRAC
DUAL

DESCHIDERE

ODROABBORDO
A ASERP
PRESA

DRAOON
O TELNI
BOARD
PRIZEINLET
DEB NUTILITATE

NOSISTEMI
ITARTLIFDI
EVFILTRAZIONE
ITANReste
ETLA utilizată
/O
VITANREfără
TLA E/ N
OIZARTLIF IDFILTRATION
IMETSIS
ALTERNATIVO
ALTERNATIVE

RETLIF DNDUAL
A RETLCYCLONE
IF EGDIRTRAC

ÎNCHIDERE

CE07 70EC

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

RB073

Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

(1)

ADMISIE
RB077

RB086

EVACUARE

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

RB074

Curva 90° lunga M/F
Curva 45° F/F
Sweep long elbow 90° M/FElbow 45° M/F

RB076

45
RB081
TB050-2

RB086

Derivazione a Y 3 vie
45° double way

RB079

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

RB077

REVERSIBILE
REVERSIBLE

RB079

RB081

RB071

Curva 45° F/F
Elbow 45° M/F

RB074

Curva 90° corta
Short elbow 90° F/F

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

RB077

RB081

Tappo di chiusura
Pipe cap

Tappo di chiusura
Pipe cap

Derivazione a Y 3 vie
45° double way

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4 BARRE 115cm
Pipe (1,15 m.)

Derivazione a Y 3 vie
45° double

ADMISIE

TB050-2

TINU EHT FO NO(1)
ITARUGIFNOC / ELARTNECCONFIGURAZIONE
ENOIZARUGIFNOCCENTRALE / CONFIGURATION OF THE UNIT

RB086

RB079

RB081

Tappo di chiusura
Pipe cap

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

RB070

ADMISIE

(1)

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

(1)

(1)

RB073

RB073

RB086

Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

EMOH - SCENTRAL
RENAELCVACUUM
MUUCAVCLEANERS
LARTNEC - HOME

Adattatore 2” - 50 mm.
Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4 BARRE 115cm Pipe adapter 2” - 50 mm.
Pipe (1,15 m.)

EVACUARE
RB079

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

(1)

Derivazione a Y 3 vie
45° double

RB086

ADMISIE

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

(1)

TB050-2

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

RB078

Manicotto M/M
Spigot coupling
Curva 90° lunga F/F
Sweep long elbow 90° F/F

RB073

Curva 90° corta
Short elbow 90°

RB074

RB071

Curva 45° F/F
Elbow 45° M/F

RB070

Curva 45° M/F
Elbow 45° M/F

(1)

RB070

RB081

Tappo di chiusura
Pipe cap

Derivazione a Y 90°
90° sweep tee

Adattatore 2” - 50 mm.
Pipe adapter 2” - 50 mm.

Tubo bianco 2’’ SP. MM 1,4
BARRE
115cm
Tappo
di chiusura
Pipe (1,15 m.)
Pipe cap

Derivazione Y 45°
45° single way shunt

RB077

RB074

RB086

RB075

RB072

RB071

Curva 90° lunga M/F
Curva 45° F/F
Sweep long elbow 90° M/FElbow 45° M/F

RB076

Curva 90° corta Manicotto
Short elbow 90° Stop coupling

45

12

ENOLCYECSACCO
LAUD
CARTUCCIA
ENOLCFILTER
YC LAUAND
D FILTER
CARTRIDGE

TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA
Unitatea centrală de aspirare este livrată într-un ambalaj de carton
adecvat. În momentul livrării, trebuie să controlați dacă ambalajul
este perfect intact și să nu prezinte deteriorări datorate transportului.
În caz contrar, depuneți imediat o reclamație la transportator.
Nu lăsați copiii să utilizeze sau să se joace cu materialele folosite
pentru ambalare.
Pericol de sufocare datorită prezenței pungilor plastic. Eliminați
ambalajul conform instrucțiunilor din legislația locală. Toate
materialele de ambalaj sunt reciclabile

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

A (mm)

390

420

390

B (mm)

390

250

390

C (mm)

1100

720

1000

C

A

B
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CONECTAREA LA REȚEAUA
ELECTRICĂ
Asigurați-vă că tensiunea de rețea existentă în priza de alimentare
corespunde cu cea înscrisă pe unitate și că traseul electric este
potrivit pentru a suporta puterea necesară.
Rețeaua electrică dedicată unității centrale de aspirare trebuie să ﬁe
întotdeauna protejată printr-un dispozitiv de protecție (de ex.
disjunctor).
ATENȚIE
La ștecărul de alimentare a unității centrale de aspirare trebuie să se
ajungă ușor, pentru a putea interveni în cazul operațiunilor de
întreținere sau în caz de necesitate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit
obligatoriu de către producător sau de un centru de asistență
autorizat, pentru a preveni orice risc.
În orice caz, evaluarea privind dispozitivele de protecție a rețelei
electrice de alimentare a unității centrale de aspirare va ﬁ realizată de
către un electrician caliﬁcat.

A - alimentare 230V
B - circuit de comandă (VERDE și GALBEN)
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UTILIZAREA
După ce conectați sistemul de tubulatură, ștecărul la rețeaua
electrică și circuitul de comandă, unitatea centrală de aspirare este
gata de utilizare.
Pe panoul de comandă (pagina 12) indicatorul (1) pentru prezența
alimentării electrice trebuie să ﬁe aprins și indicatorul de stare (2)
trebuie să ﬁe stins.
PORNIREA ȘI OPRIREA
În spațiul care trebuie curățat, montați accesoriul cel mai potrivit
pentru aspirare la mânerul furtunului de aspirare și conectați celălalt
capăt al furtunului de aspirare la o priză de aspirare. Sistemul central
de aspirare va porni automat sau, dacă furtunul este dotat cu buton
On/Off, va porni la acționarea butonului On/Off a furtunului – în
timpul funcționării indicatorul (2) este aprins.
La sfârșitul activității, acționați butonul On/Off al furtunul de aspirare
(dacă există) sau scoateți furtunul din priza de aspirare, iar în acest
fel, sistemul central de aspirare se oprește.
Pentru a testa unitatea centrală de aspirare sau pentru a utiliza priza
de utilitate, unitatea centrală de aspirare poate ﬁ pornită și oprită
dacă este acționat butonul On/Off (9) prezent pe unitate (modele
EASY) sau acționând butonul Start/Stop/Reset (8) (modele cu panou
de comandă).
Sistemul central de aspirare se oprește automat după 20
de minute de funcționare continuă - pentru a reporni
sistemul central de aspirare trebuie doar să-l urmați
procedura de oprire a sistemului și să-l reporniți.
DACĂ ASPIRAREA PRIN FURTUNUL FLEXIBIL SE
ÎNTRERUPE BRUSC, ÎNSEAMNĂ CĂ UNITATEA CENTRALĂ
DE ASPIRARE A ÎNCETAT SĂ FUNCȚIONEZE DATORITĂ UNEI
ALARME.
ÎN ACEST CAZ, SCOTEȚI FURTUNUL DIN PRIZA DE
ASPIRARE ȘI MERGEȚI ÎN ÎNCĂPEREA ÎN CARE ESTE
INSTALATĂ UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE, PENTRU A
VERIFICA PANOUL DE COMANDĂ ȘI ALARMA INDICATĂ.
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120FC ORDINARE / ORDER: CF021 + CY001
DRADNATS

100YC + 120FC :REDRO / ERANIDRO CF021
STANDARD

START

STOP

* Doar dacă unitatea este utilizată fără sac
** Adaptorul pentru priza de utilitate
(adaptorul va transforma admisia neutilizată a unității
centrale de aspirare în priză de utilitate)

PANOUL DE COMANDĂ
1. INDICATOR LUMINOS DE PREZENȚĂ A ALIMENTĂRII CU ENERGIE
ELECTRICĂ
Când este aprins, indică faptul că unitatea centrală de aspirare este
conectată la rețeaua electrică
2. INDICATOR LUMINOS PENTRU STAREA DE FUNCȚIONARE
Când este aprins, indică faptul că unitatea centrală de aspirare este
pornită

1
2
3

6

4
5

7
8
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3. INDICATOR LUMINOS PENTRU ALARMĂ - PROTECȚIE TERMICĂ
Când luminează INTERMITENT, indică faptul că a fost acționată
protecția termică, protecție ce oprește funcționarea motorului în caz
de supraîncălzire a acestuia (de exemplu, în cazul prezenței murdăriei
excesive pe cartușul de ﬁltrare, de umplere a cuvei de colectare a
prafului/a sacului sau de înfundare a furtunului flexibil de aspirare).
După ce eliminați cauza care a provocat alarma, apăsând butonul
Reset (8), unitatea centrală de aspirare poate ﬁ repornită în
aproximativ 30 de minute (unitatea trebuie să se răcească înainte de
a putea ﬁ repornită). Dacă nu s-a eliminat cauza care a provocat
alarma, unitatea centrală de aspirare se va opri din nou după câteva
secunde. În acest caz, înseamnă că sistemul de tubulatură este
înfundat și este necesară desfundarea acestuia sau intervenția
asistenței tehnice specializate.
IMPORTANT
Motorul din dotarea acestei unități centrale de aspirare este protejat,
la rândul lui, cu un dispozitiv de protecție împotriva temperaturilor
periculoase, pentru a asigura ﬁabilitatea. Dacă intervenția protecției
termice este continuă, opriți sistemul central de aspirare, scoateți
ștecărul unității centrale din priza de curent electric și solicitați
intervenția asistenței tehnice specializate.
4. INDICATOR LUMINOS PENTRU ALARMĂ - PROTECȚIE LA
SUPRACURENT (Opțional)
Când luminează INTERMITENT, indică faptul că a fost acționată
protecția la supracurent a componentelor electronice, protecție ce
blochează funcționarea motorului în cazul unor probleme electrice
ale acestuia sau la sistemul electric de putere al unității centrale de
aspirare. În prezența acestei alarme, se poate efectua o singură
resetare apăsând butonul Reset (8). Dacă problema persistă, scoateți
ștecărul unității centrale de aspirare din priza de alimentare cu
energie electrică și solicitați intervenția asistenței tehnice
specializate.
IMPORTANT
Unitatea centrală de aspirare este dotată și cu o siguranță fuzibilă
pentru protecția suplimentară a sistemului. În cazul în care priza
electrică este perfect funcțională, dar indicatorul luminos pentru
prezența alimentării cu energie electrică (1) nu se aprinde, este
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posibil ca siguranța fuzibilă să necesite înlocuire. Siguranța fuzibilă
nu este accesibilă utilizatorului și necesită intervenția asistenței
tehnice specializate.
UTILIZATORULUI NU ÎI ESTE PERMISĂ INTERVENȚIA
NEAUTORIZATĂ ASUPRA COMPONENTELOR ELECTRICE ALE
UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE.
NU DESCHIDEȚI CAPACUL UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE PERICOL DE MOARTE!
5. INDICATOR LUMINOS DE ALARMĂ - SERVICE
Pentru a-i permite unității centrale de aspirare să-și mențină
parametrii de funcționare, este recomandat un control programat,
efectuat de asistența tehnică specializată, atunci când se atinge
numărul de ore prevăzut de producător – 500 de ore de funcționare –
veriﬁcarea trebuie să acopere toate componentele unității centrale de
aspirare, inclusiv a periilor motorului (periile colectoare ale
motoarelor sunt componente consumabile, cu durată de viată de
aproximativ 500 de ore de funcționare).

CÂND INDICATORUL DE SERVICE SE APRINDE (ILUMINAT
ROȘU FIX), UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE SE
OPREȘTE AUTOMAT.

În acest moment, utilizatorul, la apăsarea butonului Reset (8) timp de
5 secunde, mai are la dispoziție o perioadă de maxim două ore
pentru utilizarea sistemului central de aspirare.

LA SFÂRȘITUL CELOR DOUĂ ORE, DACĂ NU S-AU EFECTUAT
OPERAȚIUNILE DE ÎNTREȚINERE, SISTEMUL CENTRAL DE
ASPIRARE SE OPREȘTE DEFINITIV (INDICATOR ROȘU CU
ILUMINAT INTERMITENT).
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CENTRAL VACUUM CLEANERS -

CE07

NOTĂ IMPORTANTĂ
PENTRU A REPORNI UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE
ESTE NECESARĂ RESETAREA CONTORULUI ORELOR DE
FUNCȚIONARE. RESETAREA TREBUIE REALIZATĂ NUMAI
DACĂ UNITATEA A FOST INSPECTATĂ ȘI ABSOLUT TOATE
COMPONENTELE ACESTEIA SUNT ÎN PERFECTĂ STARE DE
FUNCȚIONARE ȘI NU PREZINTĂ URME DE UZURĂ.
RESETAREA CONTORULUI ORELOR DE FUNCȚIONARE
FĂRĂ A REALIZA OPERAȚIUNILE DE VERIFICARE ȘI
ÎNTREȚINERE VA FI REALIZATĂ PE RĂSPUNDEREA
UTILIZATORULUI.
PRODUCĂTORUL ÎȘI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE
PENTRU DAUNELE CAUZATE PERSOANELOR, ANIMALELOR
SAU BUNURILOR ÎN URMA NERESPECTĂRII ACESTOR
INSTRUCȚIUNI SAU DACĂ ECHIPAMENTUL ESTE UTILIZAT
PESTE TERMENUL DE 500 DE ORE DE FUNCȚIONARE, FĂRĂ
A AVEA INSPECȚIA ȘI ÎNLOCUIREA COMPONENTELOR
UZATE ÎNLOCUITE.
PENTRU A RESETA CONTORULUI ORELOR DE FUNCȚIONARE, SE VA
ȚINE APĂSAT TIMP DE 20 SE SECUNDE BUTONUL RESET (8),
MENȚINÂND BUTONUL RESET (8) APĂSAT, SE VA DECONECTA ȘI SE
VA RECONECTA UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE DE LA SURSA
DE CURENT ELECTRIC - ASTFEL INDICATORUL LUMINOS DE
ALARMĂ - SERVICE SE VA STINGE.
6. INDICATOR LUMINOS DE ALARMĂ - FILTRU EXCESIV DE MURDAR
Când luminează INTERMITENT, indică faptul că a fost activată
protecția și implicit oprirea motorului, deoarece sistemul de ﬁltrare
sau sistemul de tubulatură sau furtunul de aspirare s-a înfundat.
Acest sistem de protecție va evita apariția temperaturilor excesive
care, într-un ﬁnal, pot defecta sistemul central de aspirare. Un ﬁltru
curat, asigură o putere de aspirare mai mare.
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7. INDICATOARE LUMINOASE - STAREA CUVEI DE COLECTARE /
SACULUI
Când este aprins (în secvență), indică un timp aproximativ de
funcționare deja scurs. Când se atinge indicația privind umplerea
maximă a cuvei/sacului (led verde cu iluminat intermitent), este
necesar să goliți cuva de colectare/să înlocuiți sacul, deoarece
sistemul central de aspirare se oprește. Această indicație reprezintă
un timp prestabilit de producător pentru umplerea cuvei/sacului pe
parcursul unei utilizări casnice normale. În acest mod, utilizatorul
poate înțelege cât timp a trecut de la ultima golire a cuvei/înlocuire a
sacului.
La atingerea timpului prestabilit (led verde cu iluminat
intermitent), unitatea centrală de aspirare se oprește
automat. În acest moment, este necesar să goliți cuva de
colectare / să înlocuiți sacul. Pentru a reporni sistemul
central de aspirare, țineți apăsat butonul Reset (8) timp de 5
secunde.

8. BUTON RESET / BUTON START/STOP
Porniți și opriți unitatea centrală de aspirare apăsând butonul
Start/Stop/Reset (8). Când este apăsat în prezența unei alarme,
conform instrucțiunilor, permite resetarea alarmei și astfel
reactivarea unității centrale de aspirare.
9. BUTON ON/OFF
Butonul On/Off (9) al unităților model EASY permite pornirea și
oprirea sistemului central de aspirare în modul manual. De exemplu,
în cazul în care conectați un furtun de aspirare la priza de utilitate sau
dacă doriți să testați maxim 1-2 secunde unitatea centrală de
aspirare.
UTILIZATORILOR NU LE ESTE PERMIS SĂ MODIFICE SAU SĂ
ALTEREZE COMPONENTELE ELECTRICE SAU ELECTRONICE ALE
UNITĂȚII CENTRALE DE ASPIRARE.
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MENTENANȚA PERIODICĂ
ORICE INTERVENȚIE DE MENTENANȚĂ TREBUIE
EFECTUATĂ CU ȘTECĂRUL UNITĂȚII CENTRALE DE
ASPIRARE SCOS DIN PRIZA DE ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICĂ.
Utilizarea regulată și mentenanța unității centrale de aspirare îi
garantează în timp siguranța, eﬁciența și performanța.
Singurele operațiuni de mentenanță permise utilizatorului se referă la
curățarea regulată a cartușului de ﬁltrare, la golirea cuvei de colectare
/ înlocuirea sacului și la curățarea exterioară a unității centrale de
aspirare.
Intervențiile de mentenanță sunt semnalizate de indicatoarele
luminoase de pe panoul de comandă.
Utilizatorului îi este permisă libera inițiativă de a crește frecvența
intervențiilor de mentenanță.
Veriﬁcarea și mentenanța motorului nu este inclusă în operațiunile
normale de mentenanță. În cazul disfuncționalității, trebuie solicitată
intervenția asistenței tehnice specializate.

Nu aruncați echipamentele electrice ieșite din uz
împreună cu deșeurile casnice!
În conformitate cu normele prevăzute de directiva
CE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice (RAEE) și cu prevederile de
punere în aplicare a acesteia prin legislația națională,
echipamentele electrice care nu se mai pot folosi
trebuie colectate separat și trimise către un centru
de reciclare ecologică a deșeurilor.
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REVERSIBILE
REVERSIBLE

EVA

PRESA A BORDO
INLET ON BOARD

HTA.I
SISTEMI DI FILTRAZIONE ALTERNATIVO / ALTERNATIVE FILTRATION
I.VAC
DUAL

SELF CLEANING E SACCO

CARTUCCIA E SACCO

DUAL

SELF CLEANING AND FILTER

CARTRIDGE FILTER AND FILTER

HTA
ORDINARE / ORDER: CF021 +
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STANDARD

CF021

ÎNTREȚINEREA MEMBRANEI DE
FILTRARE
1) ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ PENTRU A MEMBRANEI DE FILTRARE
Filtrul nu trebuie scos pentru întreținere.
Dacă doriți să curățați ﬁltrul, urmați acești pași simpli:
a. Scoateți cuva de colectare.
b. Aplicați un sac de gunoi din plastic peste partea inferioară a
unității centrale de aspirare, ținându-l bine pe poziție.
c. Apucați prin sac greutatea cusută în partea inferioară a
membranei și agitați. Praful va cădea în sac.
d. Detașați cu grijă sacul de plastic de pe unitate și goliți în el și cuva
de colectare.
e. Remontați cuva de colectare pe unitatea centrală de aspirare.
Murdăria eventual căzută în exterior în timpul operațiunilor de
întreținere, poate ﬁ aspirată.
2) ÎNTREȚINEREA EXTRAORDINARĂ A MEMBRANEI DE FILTRARE
SCOATEREA FILTRULUI
a. Cu unitatea centrală de aspirare oprită, scoateți cuva de colectare.
b. Trageți de gaica situată pe marginea ﬁltrului, până ce îl scoateți din
locașul lui.
c. Curățați sau înlocuiți ﬁltrul.
REPOZIȚIONAREA MEMBRANEI DE FILTRARE
d. Poziționați materialul cu greutatea orientată în partea de jos
e. Introduceți ﬁltrul în locașul lui
f. Veriﬁcați poziționarea corectă a ﬁltrului, trăgându-l în jos.
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CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
2006/42/CE - 2014/30/UE - 2011/65/CE
Noi/Noi:

ENKE srl

Localitatea Chiaravalle 25/C
I – 62010 TREIA (MC)

dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il prodotto
declarăm pe proprie răspundere că produsul
EVA - CE02, CE04, CE04W
I.VAC - CE07, CE07W
I.VAC - CE07WT, CE09
HTAI - CE02, CE04, CE04W
HTA - CE08, CE10

IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
IEC 60335-2-69:2016
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

PLDC03240-05
17155-05

al quale si riferisce questa dichiarazione, e conforme alle aeguenti norme:
la care se referă această declarație este conform cu următoarele norme:

in base a quanto previsto dalle Direttive: 2006/42/CE (Direttiva macchine)
2014/30/UE (Direttiva Compatibilita Elettromagnetica EMC) 2011/65/CE
(Direttiva RoHS II)
în baza prevederilor Directivelor: 2006/42/CE (Directivă mașini)
2014/30/UE (Directivă cu privire la Compatibilitatea Electromagnetică EMC)
2011/65/CE (Directivă RoHS II)
Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico
Persoana autorizată să completeze dosarul tehnic

Rappresentante Legale
Reprezentant legal

ENKE srl

Giuseppe Nardi

Localitatea Chiaravalle 25/C
I – 62010 TREIA (MC)

Treia 11/09/2018

ENKE ROMÂNIA

SISTEME CENTRALE DE ASPIRARE

Telefon: +40 730 361 808
E-mail: ofﬁce@enke.ro
Site: enke.ro

