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1. Introducere
Felicitări pentru achiziția unității centrale de aspirare DISAN
din gama Matrix. O combinație de tehnologie, simplitate și
eficiență. Unitățile centrale Matrix sunt ideale: compacte,
practice, cu adevărat puternice și disponibile în două
variante: Matrix PT cu saci de unică folosință și Matrix FF cu
filtru permanent și recipient de colectare a murdăriei.

2. Despachetarea
Mutați cutia în zona locului de instalare a unității centrale,
conform proiectului de instalare a sistemului central de
aspirare Disan.

Desigilați cutia prin tăierea cu grijă a benzii adezive.
Deschideți cutia, scoateți elementul de protecție de
deasupra unității centrale și, cu ajutorul ambelor mâini,
ridicați unitatea centrală și așezați-o pe podea. Scoateți
unitatea centrală din sacul de protecție.
Scoateți accesoriile din cutie.
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2.1 Verificarea accesoriilor
Verificați ca în cutie să fie prezente toate elementele:
1) Unitatea Centrală;
2) Suportul unității;
3) Două manșoane de cauciuc;
4) Patru cleme de fixare pentru manșoane;
5) Sac de acumulare;
6) Manualul de utilizare;
7) Șablon de instalare.
Toate unitățile centrale fabricate și ambalate de Disan sunt
testate și certificate din punct de vedere operațional.
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3. Detalii constructive Matrix PT

Motor

Filtru
protecție motor

Capac

(cu sistem de fixare rapidă)

Sac de
colectare

4. Date tehnice Matrix PT
Destinație
Suprafață maximă
Lungime maximă tubulatură
Numărul maxim prize aspirare
Caracteristici tehnice
Putere motor
Număr stagii motor
Alimentare electrică
Grad de protecție
Putere de aspirare maximă
Debit de aer maxim
Airwați @ ø32 mm
Filtrare
Suprafață filtru
Carcasă
Capacitate de colectare
Nivel de zgomot
Dimensiuni
Greutate
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130 m2
cca. 30m
3-4 buc.

1,5kW
1
230 Volți
IP55
260 mbar
220 m3/h
421 W
sac de colectare
3350 cm2
ABS
5L
59 dB
23x39x49,5 cm
7,5 kg

5. Instalare
ATENȚIE

Operațiunile menționate mai jos
trebuie efectuate de tehnicieni calificați

5.1 Locul de instalare
Instalarea unității centrale va fi realizată în continuarea
tubulaturii sistemului de aspirare montată de instalator.
Luând în considerare caracteristicile constructive, clasa de
protecție IP55 și nivelul de zgomot moderat, unitatea
centrală Matrix poate fi instalată chiar și la exterior.
Spațiul minim necesar în care unitatea poate fi instalată
este de 70 x 60 cm (lxh).

5.2 Poziționarea admisiei
Unitatea centrală Matrix este de obicei furnizată cu admisia
montată pe partea dreaptă a unității. Dacă este necesar,
admisia unității centrale poate fi detașată și montată pe
partea stângă:
1) Detașați capacul frontal;
2) Scoateți sacul de colectare;
3) Deșurubați cele 3 șuruburi vizibile pe partea dreaptă și
detașați cupla admisiei;
4) Deșurubați cele 3 șuruburi vizibile pe partea stângă și
detașați capacul de blocare;
5) Inversați cupla admisiei cu capacul de blocare și
înșurubați cele 6 șuruburi (atenție la poziționarea corectă a
găurilor).
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5.3 Fixarea unității centrale
În interiorul cutiei veți găsi șablonul de instalare realizat
special pentru a ușura poziționarea și fixarea unității
centrale, inclusiv a suportului:

1) Șablonul trebuie fixat
pe perete în locul în care
trebuie instalată unitatea
centrală.
Luați în considerare
admisia și evacuarea la
poziționare;

2) Marcați punctele de găurire prin șablon;
3) Poziționați și fixați suportul unității centrale;
4) Așezați unitatea centrală pe suport.
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5.4 Conexiunea la sistemul de tubulatură
1) Conectați cu ajutorul unui
manșon și a două cleme de fixare
admisia unității (conexiunea
laterală) la sistemul de tubulatură;
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2) Conectați cu ajutorul unui
manșon și a două cleme de fixare
evacuarea unității (conexiunea
superioară) la sistemul de evacuare
(dacă este cazul);
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1

3) Toba de evacuare (opțională)
poate fi atașată sistemului de
evacuare în apropierea unității
centrale.

5.5 Conexiunea electrică
Înainte de conexiunea unității centrale la o sursă de curent
electric asigurați-vă că sursa de curent electric corespunde
cerințelor unității centrale Disan înscrise pe eticheta
aplicată pe aceasta. Producătorul își declină orice
responsabilitate privind daunele cauzate persoanelor sau
bunurilor datorate conectării la o sursă de curent electric
neîmpământată sau neadecvată.
1) Când unitatea centrală nu
este conectată la o sursă de
curent electric, conectați
circuitul de comandă la
unitatea centrală;
2) Conectați unitatea
centrală la o sursă de curent
electric.

1
2
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6. Utilizarea unității centrale
Unitatea centrală Disan este realizată astfel încât nivelul
sunetului emis de motor și carcasa unității centrale să fie
minim. În timpul utilizării, țineți cont de următoarele
aspecte:
• Nu lăsați copii să utilizeze sistemul central de aspirare
fără supraveghere;
• Nu introduceți degetele în orificiile de aspirare;
• Acordați atenție eficienței sistemului central de aspirare în
timpul funcționării;
• Datorită forței de vacuum prezente în tubulatură și în
motor, sistemul central de aspirare rămâne activ câteva
secunde după oprirea acestuia;
• Pentru aspirarea lichidelor sau a cenușii se vor folosi
obligatoriu accesoriile dedicate;
• Pentru eficiența maximă, utilizați accesorii dedicate
suprafețelor aspirate;
• Producătorul își declină orice responsabilitate privind
daunele cauzate persoanelor sau bunurilor datorate
utilizării improprii a sistemului central de aspirare.
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6.1 Utilizarea accesoriilor
1) Conectați accesoriile necesare între
ele: mânerul furtunului la bagheta
telescopică / cele două baghete; bagheta
la accesoriul de aspirare adecvat
suprafeței ce necesită aspirare;

2) Ridicați ușa prizei de aspirare și
introduceți (conectați) capătul furtunului
de aspirare în aceasta;

3) a. Dacă priza de aspirare este
automată, sistemul central de aspirare
va porni în timpul deschiderii ușii prizei
de aspirare.
b. Dacă priza de aspirare este
semi-automată, sistemul central de
aspirare va porni în momentul în care va
fi conectat capătul furtunului la priză sau
la acționarea butonului de pe mânerul
furtunului (dacă capătul furtunului a fost
în prealabil conectat la priza de
aspirare);
4) Pentru a reduce puterea de aspirare
utilizați regulatorul de presiune de pe
mâner;
5) La finalul utilizării sistemului central
de aspirare, unitatea centrală poate fi
oprită prin deconectarea furtunului de la
priza de aspirare și închiderea cu grijă a
ușii prizei de aspirare.

Pentru sistemele centrale de aspirare Disan dotate cu
sistemul INTHEWALL urmați instrucțiunile înscrise în fișa
”Instrucțiuni de utilizare INTHEWALL”.

6.2 Înlocuirea sacului de colectare/golirea
recipientului de colectare
Model Matrix PT
1) Deschideți capacul frontal al unității centrale (capacul
este cu prindere rapidă - cu magneți);
2) Detașați sacul de colectare, sigilați orificiul sacului cu
ajutorul capacului cu adeziv din apropierea orificiului și
scoateți sacul din unitatea centrală;
3) Curățați elementul de protecție a motorului prin
scuturare și lovire;
Curățarea elementul de protecție a motorului poate fi
realizată și cu apă rece, dar trebuie să fie complet uscat
înainte de folosire;
4) Înainte de a monta sacul nou de colectare, scuturați-l cu
grijă până când intră aer în acesta până la volumul maxim.
Verificați ca garnitura de cauciuc să nu fie deformată
sau deplasată și atașați sacul la unitatea centrală,
introducând elementul lateral al admisiei în orificiul
sacului astfel încât garnitura de cauciuc să intre în
șanțul prezent pe marginea admisiei;
5) Închideți capacul frontal al unității centrale.
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7. Mentenanță
7.1 Sfaturi tehnice
Dacă în timpul utilizării sunt observate iregularități ce nu
sunt descrise în cadrul Manualului de Utilizare, opriți
sistemul central de aspirare, deconectați unitatea centrală
de la sursa de curent electric și solicitați o inspecție din
partea unui tehnician calificat.
Activitățile de mentenanță sau de reparații asupra unității
centrale pot fi realizate numai după deconectarea acesteia
de la sursa de curent electric.
Este recomandată o inspecție generală a motorului, a
rulmenților și a cablurilor la fiecare 4-5 ani.

7.2 Mentenanța periodică
Toate aceste operații trebuie realizate numai cu unitatea
centrală deconectată de la sursa de curent electric și numai
după ce temperatura unității centrale și a celorlalte
componente este la nivelul temperaturii ambientale.
Mentenanța periodică se realizează pentru funcționarea
corectă a unității centrale și pentru a extinde durata de
viață a acesteia.
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8. Depanare
1) Dacă puterea de aspirare la priză este scăzută trebuie să
verificați dacă sacul de colectare este plin (înlocuiți sacul de
colectare); verificați și elementul de protecție a motorului;
2) Siguranța motorului. Siguranța fuzibilă de 10 amperi va
întrerupe alimentarea cu curent electric a motorului dacă
acesta va fi expus la supratensiune sau în caz de defecțiune
a motorului. Înlocuiți siguranța fuzibilă.
3) Supraîncălzirea. Dacă motorul unității centrale se va
supraîncălzi datorită utilizării cu sacul/recipientul de
colectare plin, a unui blocaj al elementului de protecție a
motorului sau datorită unui blocaj în sistemul de
tubulatură, termostatul va decupla motorul de la sursa de
curent electric la peste 90°C. Unitatea centrală va putea fi
utilizată după ce motorul se va răci (estimativ 8-10
minute). Dacă ați exclus existența unui blocaj în sistem sau
dacă sacul/recipientul de colectare nu este plin, contactați
departamentul de service.
4) Furtunul flexibil este înfundat. Dacă puterea de aspirare
la nivelul prizei este prezentă, dar la capătul furtunului este
diminuată sau absentă este posibil ca furtunul flexibil să fie
înfundat. Acesta trebuie inspectat vizual, cu un vacuumetru
sau anemometru sau inspectat la interior cu o sondă.
5) Sistemul de tubulatură este înfundat. Dacă blocajul este
în țevi, determinați tronsonul de tubulatură în care se află
blocajul, verificând puterea de aspirare la fiecare priză,
ținând cont de proiectul de instalare. Conectați furtunul la
priza de aspirare cu putere scăzută și puneți palma
deschisă peste capătul furtunului pentru a opri complet
aerul. Obturați brusc și eliberați capătul furtunului de mai
multe ori la intervale foarte scurte. Dacă obstrucția nu va fi
eliminată, aspirați în sens invers prin folosirea unui
aspirator portabil la priza de aspirare cu probleme; dacă
blocajul nu este eliminat, porniți sistemul central în mod
obișnuit și apoi repetați aspirarea în sens invers, mișcând
blocajul înainte-înapoi. Dacă blocajul nu va putea fi eliminat
contactați un tehnician calificat sau departamentul de
service.
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6) Utilizarea simultană a mai multor prize de aspirare.
Gama de aspiratoare centrale Matrix este concepută pentru
un singur utilizator.
7) Garniturile prizelor de aspirare sunt deteriorate sau
prinderea acestora nu este fermă. Scăderea puterii de
aspirare însoțită de un fâșâit sau un șuierat prezent la una
dintre prizele de aspirare închise sunt cauzate de lipsa
etanșeizării sau prinderea incorectă a prizei de aspirare.
Verificați etanșeitatea prizei de aspirare și înlocuiți
elementele deteriorate.

Simptome

1

2

3

4

5

6
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Putere de aspirare
este absentă
Putere de aspirare
este diminuată
Unitatea centrală
nu pornește
Unitatea centrală
nu se oprește
Unitatea centrală
funcționează cu întreruperi
Unitatea centrală
nu primește curent electric
La oprirea sistemului central
se aude un șuierat
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