
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Помпата арт. 6.031 е предназначена за изпитване на хидравлични инсталации.
Ние не поемаме отговорност за щети на лица или имущество, причинени от неправилна употреба или в 
несъответствие с инструкциите на машината, нейната повреда или неразрешени модификации.
1. Поставете помпата на безопасна хоризонтална повърхност. Напълнете резервоара поне ¾ от капацитета на 
самия резервоар.
2. Ако е възможно, запълнете инсталацията за тестване с автоклав, в противен случай използвайте помпата.
3. Свържете тръбата към системата, която ще бъде тествана. Проверете плътността на връзките. Направете 
няколко изпомпвания при отворен кран за източване.
4. Затворете изпускателния кран и доведете системата до желаното налягане. След тестването отворете 
крана за източване и разкачете помпата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Използвайте помпата изключително за целта, за която е предназначена и в пълно съответствие с общите 
разпоредби за предотвратяване на аварии. Обърнете внимание, че машината и всичките й части се намират 
извън обсега на деца. 
Поддържайте работното място чисто и добре осветено.Поставете помпата така, че операцията по зареждане 
на системата да може да се извърши напълно безопасно. Не използвайте помпата, като я поставяте на груби 
или не хоризонтални повърхности. Избягвайте работа в опасни среди (напр. при наличие на горими течности 
или газове). 
Използвайте подходящо облекло за работата, която трябва да бъде изпълнена. Не използвайте широко 
облекло, приберете дългата коса, свалете пръстени и колиета. Уверете се, че има оптимално сцепление на 
дръжката. Не работете с мазни ръце; ако е необходимо, почистете дръжката, преди да използвате помпата. 
По време на работа помпата оказва звуково налягане по-ниско от 83 dB.

ПОДДРЪЖКА
Новата вертикална помпа за изпитване на инсталации арт. 6.031 е проектирана за минимална поддръжка; 
смазвайте отвреме навреме буталото от тефлон за по-добро плъзгане, почиствайте сферата 13 с влажна 
кърпа и нанесете тънък слой грес.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото се декларира, че помпата за изпитване на инсталации (артикул 6.031) отговаря на изискванията 
на Директива 89/392 / ЕИО и последващите изменения, както и на други свързани стандарти на Общността.

Art. 6.031/BLU
ПОМПА ВЕРТИКАЛНА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ 

Серия “ BLU “
Октомври 2010

1. Разклонител
2. Манометър
3. Тръба потопяема
4. Бутало тефлоново
5. O-пръстен
6. Плоча
10. Врътка затваряща
11. O-пръстен
13. Сфера
14. Ръчка
15. Ръкохватка
16. Тяло цилиндрично
17. Маркуч високо налягане
20. Щифт
21. Щифт
22. Двойка стойки
23. Зегерка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ                      

Обем на резервоара 12 l

 Размери   500x190x140 mm  

Налягане max. 60 bar
Тегло 7 kg.
Връзка ½”




