










Tartalom

Általános utasítások
A készülék els  használata el tt olvassa 
el az eredeti használati utasítást és a 
mellékelt, 59562490 számú biztonsági 

tanácsokat (a 19/07 kiadástól). Ezeknek megfelel en 
járjon el.

rizze meg mindkét tájékoztatót kés bbi használatra 
vagy a következ  tulajdonos számára.

A használati utasítás és a biztonsági tanácsok be 
nem tartása a készülék károsodásához, valamint a 
kezel  és más személyek veszélyeztetéséhez ve-
zethet.
A szállítás során keletkezett károk esetén azonnal 
értesítse a keresked t.
Kicsomagolásnál ellen rizze, hogy a csomagolás-
ból nem hiányzik-e valamilyen tartozék, illetve a 
csomagolás tartalma nem károsodott-e.

Környezetvédelem
A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, 
környezetbarát módon semmisítse meg a csoma-
golást.
Az elektromos és elektronikus készülékek érté-
kes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran 
olyan alkotóelemeket, például elemeket, akku-
mulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek 

nem megfelel  kezelése vagy helytelen megsemmisíté-
se potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészség-
re és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a 
készülék rendeltetésszer  üzemeléséhez szüksége-
sek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem 
szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíte-
ni.
Összetev kre vonatkozó utasítások (REACH)
Az összetev kre vonatkozó aktuális információkat itt ta-
lálja: www.kaercher.com/REACH

Rendeltetésszer  alkalmazás
Ez a porszívó padló- és falfelületek nedves- és szá-
raztisztítására szolgál.
A készülék a gépeken és készülékeken jelen lev  
száraz, nem éghet , egészségre ártalmas, az EN 
60335-2-69 szabvány szerinti L porosztályba tarto-
zó porok elszívására alkalmas. Korlátozás: Rákkel-
t  anyagokat tilos azzal felszívni.

A készülék ipari használatra, pl. szállodákban, isko-
lákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, iro-
dákban és bérleményekben történ  használatra 
készült.

A készülék leírása
Ábra A
1 Elektródák

2 Szívócsonk

3 Szívótöml

4 Töml kampó

5 Tolókengyel-rögzítés (csak az NT 50/1 típusnál)

6 Réstisztító fej

7 Leveg kivezet  nyílás, munkaleveg

8 Szívófej

9 A szívófej reteszelése

10 Süllyesztett fogantyú

11 Szennytartály

12 Kormánygörg

13 Fogantyú (csak az NT 50/1 típusnál)

14 Leveg bevezet  nyílás, motor h t leveg je

15 Padlótisztító fej

16 Szívócs

17 Ütköz  a szerszámosládának

18 Gumigy r , lecsavarható

19 Rögzít gy r

20 Sz r fedél

21 fogó

22 Szívóer  szabályozó (fokozatmentes)

23 Szerszámadapter (csak az Ap Te L típusnál)

24 Tolókengyel (csak az NT 50/1 típusnál)

25 Sz r letisztítás nyomógombja

26 Forgókapcsoló

27 Aljzat (csak az Ap Te L típusnál)

28 Padlókefe tartója

29 Leereszt  töml  (csak az NT 50/1 típusnál)

30 Szívócs  tartója

31 Kábeltartó (csak az NT 50/1 típusnál)

32 Könyökcs

33 Hálózati kábel

34 Könyökcs tartó (csak az NT 30/1 és az NT 40/1 tí-
pusnál)

35 Sz r keret

36 Lapos red s sz r  (PES)

37 Sz r  letisztítás

38 Típustábla
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Szimbólumok a készüléken
Porosztály

F sz r -elemek

El készítés
1. Csomagolja ki a készüléket, és szerelje fel a tarto-

zékokat.
Ábra B

Üzembe helyezés
� FIGYELMEZTETÉS
Egészségre ártalmas por okozta veszély
A por belélegzése légz szervi megbetegedésekhez ve-
zethet.
Sz r elem nélkül ne porszívózzon, mert akkor a meg-
növekedett finompor-kibocsátás miatt egészségügyi ve-
szély léphet fel.
FIGYELEM
Finom por bejutása miatti veszély
A szívómotor károsodásának veszélye.
Porszívózás közben soha ne távolítsa el a f sz r -ele-
met.

Antisztatikus rendszer
Csak a beépített dugaszoló aljzattal rendelkez  ké-
szülékeknél:
A földelt csatlakozócsonkon keresztül vezeti le a rend-
szer a sztatikus feltölt déseket. Ezáltal a szikra képz -
dés és az áramlökések megel zhet k az elektromosan 
vezet  tartozékkal (opcionális).

Száraz szívás
NT 30/1: A készülék elzárókupakkal rendelkez  vli-
essz r  tasakkal van ellátva, rendelési szám: 
2.889-217.0 (5 darab).
NT 40/1, NT 50/1 típus: A készülék elzárókupakkal 
rendelkez  vliessz r  tasakkal van ellátva, rendelé-
si szám: 2.889-155.0 (5 darab).

Megjegyzés
Ez a készülék az L porosztállyal bezárólag bármilyen tí-
pusú por felszívására alkalmas.
Megjegyzés
A készülék ipari porszívóként száraz, nem éghet , 1 
mg/m3 vagy nagyobb foglalkozási expozíciós határér-
ték  porok felszívására alkalmas.

Finom por felszívásánál textil porzsák vagy szeme-
teszsák (különleges tartozék) is használható.

A vliessz r  tasak beszerelése
1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Csatlakoztassa a vliessz r  tasakot.

Ábra C
3. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

A szemeteszsák beszerelése
1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Helyezze be a szemeteszsákot (különleges tarto-

zék).
Ábra D

3. Hajtsa a szemeteszsákot (különleges tartozék) a 
tartály fölé. Ügyeljen arra, hogy a jelölés a tartályon 
belül legyen, a légtelenít  nyílás pedig a tartály há-
toldalánál legyen pozicionálva.

4. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

Nedves szívás
� VESZÉLY
Egészségre ártalmas por okozta veszély
A por belélegzése légz szervi megbetegedésekhez ve-
zethet.
Nedves szívás esetén nem szabad egészségre ártal-
mas porokat összegy jteni.
Megjegyzés
A tartozékként kapható, 6.904-367.0 rendelési számú 
lapos red s sz r  (cellulóz) nem javasolt a rendszeres 
nedves porszívózáshoz.
Megjegyzés
A 2.414-000.0 rendelési számú tartozék gyertyasz r  
nem alkalmas nedves szíváshoz.

A gumiperem beszerelése
1. Szerelje ki a kefecsíkot.

Ábra E
2. Szerelje be a gumiperemeket.
Megjegyzés
A gumiperem strukturált oldalának kifele kell néznie.

A vliessz r  tasak eltávolítása
Nedves szennyez dés felszívásánál minden eset-
ben el kell távolítani a vliessz r  tasakot.

1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Húzza ki a textil porzsákot a keretb l.

Ábra F
3. Zárja le szorosan a textil porzsákot a zárókupakkal.
4. A használt vliessz r  tasakot a törvényi el írások-

nak megfelel en ártalmatlanítsa.
5. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék egészségre ártal-
mas porokat tartalmaz. Az ürítést és karbantartást, a 
porzsák eltávolítását is beleértve, kizárólag hozzáért  
személyek végezhetik el, megfelel  véd felszerelés vi-
selése mellett. Ne kapcsolja be a teljes sz r rendszer 
telepítése el tt.

Lapos red s sz r  (cellulóz)
Rendelési szám 6.904-367.0
Lapos red s sz r  (PES)
Rendelési szám 6.907-662.0
Lapos red s sz r  (PTFE)
Rendelési szám 6.907-455.0
Lapos red s sz r  (PTFE H)
Rendelési szám 6.907-671.0
Gyertyasz r
Rendelési szám 2.414-000.0



Távolítsa el a mentesít  tasakot
Nedves szennyez dés felszívása esetén a szeme-
teszsákot (különleges tartozék) minden esetben el 
kell távolítani.

1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Hajtsa fel a szemeteszsákot (különleges tartozék).

Ábra G
3. Húzza le a véd fóliát, a légtelenít  nyílást pedig zár-

ja le öntapadó szalaggal.
4. Zárja le szorosan a szemeteszsákot (különleges tar-

tozék) kábelköt vel a nyílás alatt.
5. Vegye ki a szemeteszsákot (különleges tartozék).
6. Nedves kend vel tisztítsa meg a tartály belsejét.
7. A szemeteszsákot (különleges tartozék) a törvényi 

el írásoknak megfelel en távolítsa el.
8. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

Engedje le a szennyvizet
Csak az NT 50/1 típusnál:
1. Engedje le a szennyvizet a leereszt  töml n keresz-

tül.
Ábra H

Általános tudnivalók
A nedves szennyez dés fugafejjel vagy párnafejjel 
(opció) történ  felszívásakor, illetve ha túlnyomó-
részt vizet szív fel egy tartályból, javasoljuk, hogy ne 
m ködtesse a „Félautomata sz r letisztítás” funk-
ció nyomógombját.
A max. folyadék szint elérésekor a készülék auto-
matikusan lekapcsol.
Nem vezet  folyadékok esetében (pl. fúróemulzió, 
olajok és zsírok) a készülék tele tartály esetén nem 
kapcsol le. A töltési szintet folyamatosan ellen rizni 
kell, és a tartályt id ben ki kell üríteni.
A nedves szívás befejezése után: Tisztítsa meg a 
f sz r -elemet a sz r letisztítás funkció használa-
tával. Tisztítsa meg az elektródákat egy kefével. 
Tisztítsa meg a tartályt nedves kend vel, majd szá-
rítsa meg.

Klipsz csatlakozás
A szívótöml  klipsz rendszerrel van felszerelve. Minden 
35 mm névleges átmér j  tartozék alkatrész csatlakoz-
tatható.
Ábra I

Kezelés
Készülék bekapcsolása

1. Dugja be a hálózati dugaszt.
2. Kapcsolja be a készüléket a forgókapcsolóval.

Elektromos szerszámokkal végzett 
munkálatok

Csak a beépített dugaszoló aljzattal rendelkez  ké-
szülékeknél:
� VESZÉLY
Áramütés veszélye
Sérülés és károsodás veszélye.
A dugaszoló aljzat kizárólag az elektromos szerszámok 
porszívóhoz történ  közvetlen csatlakoztatására szol-
gál. A dugaszoló aljzat minden más felhasználása nem 
megengedett.
1. Csatlakoztassa az elektromos szerszám hálózati 

dugaszát a porszívóhoz. A porszívó standby üzem-
módban van.

2. Kapcsolja be a készüléket a forgókapcsolóval.

Megjegyzés
A porszívó az elektromos szerszámmal együtt automa-
tikusan ki- és bekapcsol.
Megjegyzés
A porszívó max. 0,5 másodperc indítási késleltetéssel 
és max. 15 másodperc leállítási késleltetéssel rendelke-
zik.
Megjegyzés
Elektromos szerszámok hálózati csatlakozási értéke, 
lásd a M szaki adatokat.
3. Távolítsa el a könyökcsövet a szívótöml r l.

Ábra J
4. Szerelje fel a szívótöml re a szerszámadaptert.
5. Csatlakoztassa a szerszámadaptert az elektromos 

szerszámra.
Ábra K

Félautomata sz r letisztítás
Megjegyzés
A sz r letisztítás 5-10 percenkénti m ködtetése meg-
hosszabbítja a f sz r elem élettartamát.
Megjegyzés
A félautomata sz r letisztítás bekapcsolása csak be-
kapcsolt készülék mellett lehetséges.
1. M ködtesse 5-ször a félautomata sz r letisztítás 

nyomógombját. A f sz r elem ekkor leveg befú-
jással megtisztításra kerül (pulzáló hang).

2. Power tisztítás (a f sz r -elem er s szennyez dé-
se esetén): A szívócsövet, illetve a könyökcsövet 
kézzel zárja le, majd a készülék bekapcsolt állapo-
tában m ködtesse 5-ször a félautomata sz r letisz-
títás nyomógombját.
Ábra L

A készülék kikapcsolása
1. M ködtesse 5-ször a félautomata sz r letisztítás 

nyomógombját.
2. Kapcsolja ki a készüléket a forgókapcsolóval.
3. Húzza ki a hálózati dugaszt.

Minden használat után
1. Ürítse ki a tartályt.
2. Tisztítsa meg a készüléket belül és kívül porszívó-

zással és egy nedves kend vel való letörléssel.

Hajtsa be/ki a tolókengyelt
Csak az NT 50/1 típusnál:
1. Oldja ki a tolókengyel-reteszt és állítsa be a tolóken-

gyelt.

A készülék tárolása
1. A szívótöml t és a hálózati kábelt az ábrának meg-

felel en tárolja.
Ábra M

2. Állítsa a készüléket egy száraz helyiségbe, és bizto-
sítsa jogosulatlan hozzáférés ellen.

Szállítás
� VIGYÁZAT
A súly figyelmen kívül hagyása
Sérülés és károsodás veszélye
Szállítás során ügyeljen a készülék súlyára.
1. Vegye ki a szívócsövet a padlókefével együtt a tar-

tóból. A készüléket a hordozáshoz a fogójánál és a 
szívócs nél fogja meg, ne a tolókengyelnél.

2. Járm ben történ  szállítás esetén a készüléket a 
mindenkori érvényes irányelvek szerint biztosítsa 
csúszás és felborulás ellen.



Tárolás
� VIGYÁZAT
A súly figyelmen kívül hagyása
Sérülés és károsodás veszélye
Raktározás során ügyeljen a készülék súlyára.
A készüléket csak bels  terekben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás
� VESZÉLY
Áramütés veszélye
Sérülésveszély áram alatt álló részek érintése miatt
Kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a hálózati dugaszt.
A porelhárító gépek a BGV A1 értelmében a veszélyek-
kel szembeni védelemre vagy azok elhárítására szolgá-
ló biztonsági berendezések.
FIGYELEM
A szilikon tartalmú ápolószerek
megtámadhatják a m anyag részeket.
Ne használjon szilikon tartalmú ápolószert a tisztítás-
hoz.

Az egyszer  karbantartási és ápolási munkákat ön-
maga is elvégezheti.
A készülék felületét és a tartály bels  oldalát rend-
szeresen meg kell tisztítani egy nedves ruhával.

F sz r betét
A lapos red s sz r  cseréje

1. Nyissa ki a sz r  fedelét.
2. Vegye ki a sz r keretet.

Ábra N
3. Vegye ki a lapos red s sz r t.
4. A használt lapos red s sz r t a jogszabályi el írá-

soknak megfelel en ártalmatlanítsa.
5. A tisztaleveg s oldalra jutott szennyez dést távolít-

sa el.
6. Nedves ronggyal tisztítsa meg a sz r keretet és a 

sz r keret burkolatát.
7. Helyezzen be új lapos red s sz r t. A behelyezés-

nél ügyelni kell arra, hogy a lapos harmonikasz r  
minden oldalon jól illeszkedjen.

8. Helyezze be a sz r keretet.
9. Zárja be a sz r  lefedést annak hallható reteszel -

déséig.
A gyertyasz r  cseréje

1. Nyissa ki a sz r  fedelét.
2. Vegye ki a gyertyasz r t (külön tartozék).

Ábra O
3. Az elhasznált gyertyasz r t (külön tartozék) a törvé-

nyi el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa.
4. A tisztaleveg s oldalra jutott szennyez dést távolít-

sa el.
5. Nedves ronggyal tisztítsa meg a gyertyasz r  bur-

kolatát.
6. Helyezzen be új gyertyasz r t (külön tartozék).
7. Zárja be a sz r  lefedést annak hallható reteszel -

déséig.

A vliessz r  tasak cseréje
1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Húzza ki a textil porzsákot a keretb l.

Ábra F
3. Zárja le szorosan a textil porzsákot a zárókupakkal.
4. A használt vliessz r  tasakot a törvényi el írások-

nak megfelel en ártalmatlanítsa.
5. Illessze be az új vliessz r  tasakot.
6. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

Mentesít  tasak cseréje
1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Hajtsa fel a szemeteszsákot (különleges tartozék).

Ábra G
3. Húzza le a véd fóliát, a légtelenít  nyílást pedig zár-

ja le öntapadó szalaggal.
4. Zárja le szorosan a szemeteszsákot (különleges tar-

tozék) kábelköt vel a nyílás alatt.
5. Vegye ki a szemeteszsákot (különleges tartozék).
6. Nedves kend vel tisztítsa meg a tartály belsejét.
7. A szemeteszsákot (különleges tartozék) a törvényi 

el írásoknak megfelel en távolítsa el.
8. Helyezzen fel új szemeteszsákot (különleges tarto-

zék).
9. Hajtsa a szemeteszsákot (különleges tartozék) a 

tartály fölé. Ügyeljen arra, hogy a jelölés a tartályon 
belül legyen, a légtelenít  nyílás pedig a tartály há-
toldalánál legyen pozicionálva.

10. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

Elektródák tisztítása
1. Reteszelje ki és vegye le a szívófejet.
2. Tisztítsa meg az elektródákat egy kefével.
3. Helyezze fel és reteszelje a szívófejet.

Segítség üzemzavarok esetén
� VESZÉLY
Áramütés veszélye
Sérülésveszély áram alatt álló részek érintése miatt
Kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a hálózati dugaszt.
Megjegyzés
Amennyiben üzemzavar lép fel (pl. sz r törés), a ké-
szüléket azonnal le kell kapcsolni. Az ismételt üzembe 
helyezés el tt az üzemzavart el kell hárítani.
Szívóturbina nem m ködik
1. Ellen rizze a dugaszoló aljzatot és az áramellátás 

biztosítékát.
2. Ellen rizze a hálózati kábelt, a hálózati dugaszt, az 

elektródákat és adott esetben a készülék dugaszo-
lóaljzatát.

3. Kapcsolja be a készüléket.
A szívóturbina lekapcsol
1. Ürítse ki a tartályt.
A szívóturbina a tartály kiürítését követ en nem in-
dul el újra
1. Kapcsolja ki a készüléket és várjon 5 másodpercet. 

Kapcsolja be ismét a készüléket.
2. Tisztítsa meg az elektródákat egy kefével.
A szívóer  csökken
1. Távolítsa el az elzáró szennyez déseket a szívófej-

b l, szívócs b l, szívótöml b l vagy a f sz r e-
lemb l.

2. Cserélje ki a teli vliessz r  tasakot.
3. Cserélje ki a teli szemeteszsákot (különleges tarto-

zék).
4. M ködtesse bekapcsolt készülék mellett 5-ször a 

félautomata sz r letisztítás nyomógombját.
5. Reteszelje megfelel en a sz r  lefedést.
6. Cserélje ki a f sz r elemet.
7. Csak az NT 50/1 típusnál: Ellen rizze a leereszt  

töml  tömítettségét.
Por kilépése szívás közben
1. Csak lapos red s sz r  esetén: Ellen rizze, hogy a 

lapos red s sz r  megfelel  beszerelési helyzetben 
van-e, illetve szükség esetén korrigálja a helyzetét.
Ábra P

2. Cserélje ki a f sz r elemet.



A lekapcsoló automata (nedves szívás) nem vála-
szol
1. Tisztítsa meg az elektródákat egy kefével.
2. Az töltési szintet az elektromosan nem vezet  folya-

dékok esetében mindig ellen rizni kell.
A félautomata sz r letisztítás nem m ködik
1. Szívótöml  nincs csatlakoztatva.
A félautomata sz r letisztítás nem kapcsol le
1. Értesítse az ügyfélszolgálatot.
A félautomata sz r letisztítást nem lehet bekap-
csolni
1. Értesítse az ügyfélszolgálatot.

Ügyfélszolgálat
Ha az üzemzavart nem sikerül elhárítani, a készüléket 
az ügyfélszolgálattal kell megvizsgáltatni.

Garancia
Minden országban az illetékes értékesít  társaságunk 
által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. 
A készüléknél felmerül  esetleges zavarokat a garanci-
aid n belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-
, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben 
kérjük, a számlával együtt forduljon keresked jéhez 
vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati iro-
dához.
(A címet lásd a hátoldalon)

Tartozékok és pótalkatrészek
Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkal-
mazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és 
zavarmentes üzemelését.
A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan infor-
mációkat itt talál: www.kaercher.com.

EU-megfelel ségi nyilatkozat
Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezé-
se és felépítése alapján, valamint az általunk forgalom-
ba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-
irányelvek alapvet  biztonsági és egészségügyi köve-
telményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyez-
tetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét 
veszti.
Termék: Nedves és száraz porszívó
Típus: 1.148-xxx
Vonatkozó EU-irányelvek
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2011/65/EU irányelv
2014/30/EU irányelv
Alkalmazott harmonizált szabványok
EN 50581
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008
Alkalmazott nemzeti szabványok
-
Az aláírók a cégvezet ség megbízásából és teljes kör  
meghatalmazásával járnak el.

Dokumentációs ügyekben meghatalmazott: S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Németország)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2019/10/01

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
H. Jenner S. Reiser



M szaki adatok

A m szaki változtatások jogát fenntartjuk.

NT 30/1 
Ap L

NT 30/1 
Ap Te L

NT 40/1 
Ap L

NT 40/1 
Ap Te L

NT 50/1 
Ap L

NT 50/1 
Ap Te L

Elektromos csatlakozás
Hálózati feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Hálózati feszültség (AU) V 240 240 240 240 240 240
Fázis ~ 1 1 1 1 1 1
Hálózati frekvencia Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Védettség IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Érintésvédelmi osztály II II II

Érintésvédelmi osztály I I I
Névleges teljesítmény W 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Maximális teljesítmény W 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Készülék-csatlakozóaljzat hálózati 
csatlakozási értéke (EU)

W 100-2200 100-2200 100-2200

Készülék-csatlakozóaljzat hálózati 
csatlakozási értéke (GB)

W 100-1800 100-1800 100-1800

Készülék-csatlakozóaljzat hálózati 
csatlakozási értéke (CH)

W 100-1100 100-1100 100-1100

Készülék-csatlakozóaljzat hálózati 
csatlakozási értéke (AU)

W 100-1200 100-1200 100-1200

A készülék teljesítményre vonatkozó adatai
Tartály tartalma l 30 30 39 39 51 51
Folyadék-töltésszint l 15 15 23 23 35 35
Leveg mennyiség (max.) 35 mm át-
mér j  és 2,5 m hosszú szívótöml -
vel

m3/h 150 150 150 150 150 150

Vákuum (max.) 35 mm átmér j  és 
2,5 m hosszú szívótöml vel

kPa 
(mbar)

23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230) 23,0 (230)

Méretek és súlyok
Jellemz  üzemi súly kg 11,8 11,8 12,4 12,4 18,3 18,3
Hosszúság x szélesség x magas-
ság

mm 525 x 370 
x 560

525 x 370 
x 560

525 x 370 
x 630

525 x 370 
x 630

640 x 370 
x 1045

640 x 370 
x 1045

Lapos red s sz r  sz r felülete m2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Gyertyasz r  sz r felülete m2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Szívótöml  átmér je mm 35 35 35 35 35 35
Szívótöml  hossza m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Az EN 60335-2-69 szerint meghatározott értékek
Zajszint LpA dB(A) 70 70 70 70 70 70
Bizonytalansági paraméter KpA dB(A) 2 2 2 2 2 2
Kéz-kar-vibrációs érték m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Bizonytalansági paraméter K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Hálózati kábel
Hálózati kábel típusa mm2 H05VV-F 

2x1,0
H05VV-F 
3x1,5

H05VV-F 
2x1,0

H05VV-F 
3x1,5

H05VV-F 
2x1,0

H05VV-F 
3x1,5

Alkatrészszám (EU) 6.650-
866.0

6.650-
867.0

6.650-
866.0

6.650-
867.0

6.650-
866.0

6.650-
867.0

Alkatrészszám (GB) 6.650-
980.0

6.650-
986.0

6.650-
980.0

6.650-
986.0

6.650-
980.0

6.650-
986.0

Alkatrészszám (CH) 6.650-
978.0

6.650-
984.0

6.650-
978.0

6.650-
984.0

6.650-
978.0

6.650-
984.0

Alkatrészszám (AU) 6.650-
979.0

6.650-
985.0

6.650-
979.0

6.650-
985.0

6.650-
979.0

6.650-
985.0

Kábelhossz m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5


