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Prohlášení o shodě 
 
 
 - ve smyslu směrnice EU pro nízké napětí 73/23/EWG, dodatek III B 
 - ve smyslu směrnice EMV 92/31/EWG a 93/68/EWG 
 
 
 
Tímto prohlašuje firma  ZEHNDER GmbH 
    Pumpen und Anlagenbau 
    Zwönitzer Straβe 19 
    08344 Grünhain-Beierfeld 
 
že univerzální vysavač kalů USS 3000 
    USS 4000 
 
odpovídá následujícím platným ustanovením: 
 

- směrnice EU pro nízké napětí 93/68/EWG, dodatek I 
- směrnice EMV 92/31/EWG a 93/68/EWG 
 
Použité harmonizované normy, obzvláště 
 
EN 292 část 1 
EN 292 část 2 
Návrh EN 292 část 2 A1 
EN 60 335-1 
EN 55014/4.93 
EN 55104/95 
 
Použité národní technické normy a specifikace, obzvláště 
 
DIN EN 292 část 1 
DIN EN 292 část 2 
návrh DIN EN 292 část 2 A1 
DIN VDE 0700 část 1 
DIN VDE 0700 část 41 
Návrh DIN EN 809 
 
 
 
 
Grünhain, 27 července 2005 
 
Matthias Kotte 
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1. Všeobecně 
 
1.1 Působnost 
 
Tento provozní návod je platný pro univerzální vysavače kalů USS 3000 a USS 4000. 
 
Při nedodržení provozního návodu – zvláště bezpečnostních pokynů – stejně jako při svévolné přestavbě 
přístroje nebo při zabudování jiných než originální náhradních dílů automaticky propadá nárok na 
záruku. Za škody vzniklé tímto způsobem nepřebírá výrobce žádné ručení! 
 
Výrobce:  ZEHNDER GmbH 
   Pumpen und Anlagenbau 
   Zwönitzer Straβe 19 
   08344 Grünhain-Beierfeld 
 
Aktualizace provozního návodu:  červenec 2005 
 
 
1.2 Poptávky a objednávky: 
 
Poptávky a objednávky směrujte na svého odborného prodejce. 
 
1.3 Technické údaje 
 

TYP: USS 3000 USS 4000 
olejivzdorný 

Výkon motoru [P1] 270 W 270 W 
Napájecí napětí 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz 
Jmenovitý proud 1,2 A 1,2 A 
Připojovací kabel 10 m 10 m 
Max. čerpané množství 3000 l/h 3000 l/h 
Max. výtlačná výška 12 mWs 12 mWs 
Samonasávání až do 6,5 m 6,5 m 
Připojení výtlačného potrubí G 1 ¼-AG G 1 ¼-AG 
Připojení sacího potrubí G 1 ¼-AG G 1 ¼-AG 
Max. teplota kapaliny 40 °C 40 °C 
Max. velikost nečistot 15 mm 15 mm 
 
 
Materiály: 
 
 Těleso čerpadla:  Nerezové 
 Vnější těleso/rukojeť: ABS/ Polypropylen 
 Membrána:  EPDM USS 3000, NBR (olejivzdorný) USS 4000 
 Šrouby:   Nerezové 
 Těsnění:   NBR 
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1.4 Způsob použití 
 
Toto zařízení je mobilní membránové čerpadlo, které bylo vyvinuto k čištění zahradních rybníčků. S pomocí 
dodávaného příslušenství se nechá vysát a odstranit bahno, listí a jiné pevné látky. Proto může být nasazeno toto 
univerzální zařízení také pro odvodnění – a čištění (zaplavený a zanesený sklep, bazén apod.) 
Tomuto čerpadlu na rozdíl od obvyklých rotačních čerpadel neškodí běh na sucho; zvláštní membránová technika 
dovolí dokonce i suché nasávání, tzn. naplnění (zahlcení) čerpadla není zapotřebí. 
K ochraně membrány  se vyvarujte nasávání špičatých a ostrých předmětů. USS 3000 nesmí být použito pro media 
obsahující olej. Zvláštní provedení pro media obsahující olej a ropné látky je USS 4000. Jako zvláštní 
příslušenství nabízíme soupravu k přestavbě z USS 3000 na USS 4000. 
 
1.5 Příslušenství 
 
Standardně dodávané příslušenství: 
3 ks Sací tryska podlahová 
1 ks Sací hadice s koncovkami, délka 3,5m včetně těsnění 
1 ks Sací trubka, skládá se ze 3 dílů po 0,5m 
1 ks Držadlo ( připravené pro montáž na sací trubku ) 
1 ks Výtlačná hadice s koncovkami, délka 3,5m včetně těsnění 
1 ks Náhradní membrána 
2 ks Náhradní zpětná klapka 
1 ks Držák pro upevnění výtlačné hadice 
3 ks O- kroužek pro sací trubku 
2 ks Náhradní těsnění pro sací/výtlačnou hadici 
 
2. Bezpečnost 
(výňatek z normy VDMA 24 292) 
 
Tento provozní návod obsahuje základní upozornění, které se při instalování, provozu a údržbě musí respektovat. 
Proto je tento provozní návod bezpodmínečně nutné pročíst před sestavením a uvedením do provozu mechanikem 
jakož i příslušným odborným servisem/provozovatelem a musí být neustále k dispozici v blízkosti zařízení. 
 
Musí být dodržovány nejenom všeobecné bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v kapitole “Bezpečnost“, 
nýbrž také speciální pokyny, které jsou uvedeny v jiných kapitolách, např. pro privátní použití. 
 
2.1 Označení pokynů v provozním návodu 
 
Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto provozním návodu, které mohou při nedodržení způsobit nebezpečí 
ohrožení osob, jsou označeny všeobecným výstražným symbolem 
 
    
 

 
 Bezpečnostní značka podle DIN 4844 – W 9 

 
 
Pro varování před elektrickým napětím 
 
 
 
  Bezpečnostní značka podle DIN 4844 – W 8 
 
 
U bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může ohrozit stroj a jeho funkce je uvedeno slovo POZOR. 
 
Pokyny uvedené přímo na stroji jako např. - šipka směru otáčení 
     - značky pro připojení hadic 
musí být bezpodmínečně dodrženy a udržovány v čitelném stavu. 
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2.2 Kvalifikace personálu a zaškolení 
 
Personál pro obsluhu, údržbu, inspekce a montáž musí mít kvalifikaci odpovídající pro tyto práce. Oblast 
odpovědnosti, příslušnost a kontrola personálu musí být přesně určeny provozovatelem. Pokud personál nemá 
potřebné znalosti, musí být zaškolen a veden. To může být provedeno, pokud je to nutné, na zakázku 
provozovatele stroje výrobcem/dodavatelem. Dále musí provozovatel zajistit, aby personál úplně porozuměl 
obsahu provozního návrhu 
 
 
2.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů 
 
Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a stroje. 
Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě jakýchkoliv nároků na náhradu škody. 
 
V jednotlivých případech může nedodržení způsobit například následující ohrožení: 
 
- selhání důležitých funkcí stroje/zařízení 
 
-  selhání předepsaných metod pro obsluhu a údržbu 
 
-  ohrožení osob elektrickými, mechanickými a chemickými účinky 
 
-  ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek 
 
 
2.4 Dodržování pravidel bezpečné práce 
 
Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny, existující národní předpisy k zabránění úrazům, stejně jako eventuelní 
interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 
 
 
2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / obsluhu 
 
-  pokud by horké nebo studené části stroje mohly znamenat nebezpečí, musí být tyto části zabezpečeny 

odběratelem proti dotyku 
 
- ochrany proti dotyku točivých částí (např. spojky) nesmí být odstraňovány u strojů, které jsou v provozu 
 
- úkapy (např. z ucpávky hřídele) nebezpečných čerpaných kapalin (např. explozivních, jedovatých, 

horkých) musí být odváděny tak, aby nedošlo k ohrožení osob nebo životního prostředí. Musí být 
dodržována zákonná ustanovení 

 
- musí být vyloučeno nebezpečí úrazu el. proudem  (podrobnosti k tomu viz. např. v přepisech VDE a 

přepisech místních podniků dodávajících energii). 
 
 
2.6 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, inspekce a montáž 
 
Provozovatel musí zajistit, aby všechny údržbářské, revizní a montážní práce byly prováděny kvalifikovanými 
odbornými pracovníky, kteří se dostatečně poučili prostudováním provozního návodu. 
 
Zásadně se smí provádět práce pouze na stroji, který byl uveden do klidového stavu. Postupy k uvedení stroje do 
klidu, které jsou popsány v provozním návodu, musí být bezpodmínečně dodržovány. 
 
Čerpadla nebo čerpací agregáty, které čerpají media ohrožující zdraví, musí být dekontaminovány. 
Bezprostředně po ukončení prací musí být zpět umístěna veškerá ochranná a zabezpečující zařízení, resp. musí být 
tato zařízení uvedena do funkčního stavu. 
 
Před novým uvedením do provozu musí být dodrženy body uvedené v odstavci uvedení do provozu 
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2.7 Svévolná přestavba a výrob náhradních dílů 
 
Přestavba nebo změny na zařízení jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a 
příslušenství, povolené výrobcem, podmiňují bezpečnost. Použití jiných dílů může vést k zániku záruky za vzniklé 
škody. 
 
2.8 Nepřístupný způsob používání 
 
Bezpečnost provozu dodaného stroje je zajištěna pouze při použití k účelu, který je popsán v odstavci I – 
Všeobecně tohoto provozního návodu. Mezní hodnoty, které jsou uvedeny v údajovém listu nesmí být v žádném 
případě překročeny. 
 
3.Popis 
 
Univerzální vysavač kalů je vybaven robustním motorem na střídavý proud s určením pro trvalý provoz. 
Doprava media zajišťuje membrána, upevněná v tělese čerpadla. Přes kmitavý pohyb této membrány je doprava 
media pulsující; tzn. konstrukční podmínky vedou během provozu k pulsujícím pohybům odtokové hadice.  Konec 
hadice musí být proto uchycen dodávaným držákem hadic. Zařízení se pohybuje jednoduše pomocí robustních kol 
a posuvné rukojeti a může se převážet jen po rovině. Po připojení dodaných částí příslušenství a zástrčky síťového 
kabelu je přístroj ihned připraven k použití. 
 
 

- čerpadlo musí být připojeno na zásuvku s uzemněním 
 
 

- použití čerpadla u bazénu a zahradních rybníků a v jejich ochranném pásmu je přípustné pouze 
tehdy, pokud jsou tato zařízení vybavena podle DIN VDE 0100 / část 702 nebo příslušné ČSN. 
Informujte se u Vašeho dodavatele elektřiny. 

   
 
4. Umístění a uvedení do provozu 
      (na příkladu čištění rybníku) 
 
Zařízení je nutno pro úplnost a event. škody, vzniklé případnou nešetrnou dopravou přezkoušet. 
K umístění zvolte pokud možno suché a rovné místo. 
Provozujte zařízení jen ve vodorovné poloze. 
Nejprve je třeba smontovat dodávané příslušenství tímto způsobem: viz. dodatek IV, strana 15 
 

· spojit tři sací trubky (libovolné pořadí) 
· nasadit na rukojeť sací trubky a nasávací nástavec   
· připojit sací hadici na sací nátrubek  čerpadla (respektovat označení!) 
· připojit výtlačnou hadici na výtlačný nátrubek čerpadla (respektovat označení!) 
· bezpodmínečně dbát na to, aby mezi šroubení (nátrubek) a hadici bylo vždy vloženo dodávané těsnění 
· volný konec hadice umístit tak, aby se mohlo na tomto místě ukládat bahno nebo jiné pevné nečistoty. Hrubé 
nečistoty mohou být zachyceny do vhodné odkalovací nádrže. Pro upevnění výtlačné hadice může být použit 
dodávaný držák. (kat.č. 200.109) 
 
Přístroj je nyní provozuschopný a může být spojen se sítí (ZAP/VYP) vypínačem. 
 
 

POZOR 
 
· S přístrojem nikdy nepřejíždět přes kabel! 
· Dodržovat dostatečně bezpečnou vzdálenost od rybníku!  
· V dešti zařízení nepoužívat ani neponechávat! 
· Zajistit zabezpečení přístroje proti úrazu el. proudem ochranným proudovým chráničem! 
· Zařízení se může provozovat jen ve vodorovné poloze! 
· Přístroj zajistit proti vysmeknutí na nerovné podlaze! 
· Nestavět, nemáčet a nepotápět přístroj do vody 
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Nasávací trysku na konci sacích trubek  ponoříme do rybníku a pomalu s ní pohybujeme po dně. Již za krátkou 
chvíli čerpadlo vysává kal a nečistoty z rybníku. Otvor sací trysky je koncipován tak, aby se velké části nedostaly 
do skříně čerpadla. Je třeba upozornit,že ostré předměty mohou způsobit protržení nebo předčasné opotřebení 
membrány.  
 
Při přetížení motoru může dojít k tomu, že jej vypne vestavěná ochrana. Po ochlazení se motor opět automaticky 
spustí. Proto je třeba dbát na to, aby zůstal větrací otvor v zadní části krytu volný a nebyl zakryt trávou, listím 
nebo jinými předměty. Jen tak je zajištěno dostatečné chlazení motoru. 
K zastavení čerpadla slouží spínač ZAP/VYP. Při silném zabahnění vody se doporučuje po dokončení práce 
hadice a skříň čerpadla vyčistit nasáním čisté vody. Před delší provozní přestávkou (např. přes zimu) je třeba 
zabránit nánosům a úsadám nečistot propláchnutím čistou vodou a skříň čerpadla (také při nebezpečí mrazu) úplně 
vyprázdnit. Toto provedeme krátkým spuštěním stroje (několik zdvihů) bez připojení hadic. Přístroj a příslušenství 
je třeba skladovat na suchém, bezprašném místě v nemrznoucím prostředí. 
 
5. Údržba 
 
 
  - před jakýmikoliv prácemi na čerpadle bezpodmínečně vytáhnout vidlici ze zásuvky. 
 
 
- Univerzální vysavač kalů je při řádném a předepsaném užívání v podstatě bezúdržbový. Je ovšem třeba 
v pravidelném období a zvláště pak po delším provozu při silném zatížení vnitřní část čerpadla zkontrolovat,  
resp. vyčistit, nastane-li zřetelná ztráta výkonu. 
Proto jsou na skříni čerpadla umístěny šrouby k její snadné demontáži. Membrána je potom volně přístupná 
k vyčištění a v případě potřeby ji lze vyměnit povolením centrálního šroubu a v obráceném pořadí opět smontovat. 
Dbejte prosím na přesné uložení membrány!  
- Stejně tak lze zkontrolovat, event. vyměnit, obě zpětné klapky v závitovém hrdle skříně čerpadla odstraněním 
nátrubku s vnějším závitem. 
Při montáži bezpodmínečně dávat  pozor na správnou polohu klapky ve směru pohybu!  
Na sací straně se musí klapka otevřít směrem dovnitř čerpadla, na výtlačné straně se musí otevírat směrem 
ven! (viz dodatek IV, str. 15) 
- Stejně tak je nutné podle potřeby vyčistit dodávané příslušenství; jako hadice, sací trubky, podlahově trysky a 
rukojeť a zbavit je pevných látek a nečistot. 
- Zpětnou klapku v montážní skupině je třeba vyzkoušet, vyčistit a event. vyměnit. 
Při smontování bezpodmínečně dávat  pozor na montážní polohu klapky ve směru pohybu média!  
Klapka se musí otevírat směrem k rukojeti! (viz dodatek IV, str. 15) 
 
 
6. Záruka 
 
Výrobce přejímá za tento přístroj záruku 24 měsíců od data prodeje. K prokázání slouží Váš nákupní doklad. 
V rámci této záruky odstraníme podle našeho rozhodnutí opravou nebo výměnou přístroje bezplatně všechny 
závady, které jsou způsobeny vinou materiálu nebo chybami výroby. 
Ze záruky jsou vyloučena poškození a závady vzniklé nesprávným použitím nebo opotřebením nebo znečištěním, 
jakož i následné škody, vzniklé výpadkem činnosti zařízení (přístroje). Pokud se vyskytne nárok na záruční plnění, 
obraťte se na Vašeho prodejce 
Eventuelní zpětná dodávka musí být, s ohledem na škody při transportu, provedena v originálním balení. 
 
 
 
7. Technické změny 
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny ve smyslu dalšího vývoje 
 

2005 ZEHNDER GmbH 
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Dodatek I: Možné poruchy, jejich příčiny a odstranění 
Porucha Příčina Odstranění  
Přístroj nelze spustit! Chybí síťové napětí! 

 
Hlavní vypínač v pozici 0. 
 
Výpadek proudového chrániče! 
 
 
 
Špatná pojistka! 
 
 
 
Motor či pohon poškozen 

Zkontrolovat napájení. 
 
Přepnout hlavní vypínač na pozici I. 
 
FI- na chrániči stisknout RESET. Při 
opakovaném vypínáním informovat 
záruční servis. 
 
Vyměnit pojistku nebo na chrániči 
stisknout RESET. Při opakovaném 
vypínáním informovat záruční servis. 
 
Informovat záruční servis. 
 

Přístroj běží ale nečerpá! Sací hadice; sací trubky s rukojetí a 
podlahovou tryskou nejsou dobře 
spojeny, resp. sešroubovány! 
 
 
 
 
Zpětná klapka na spodním konci sací 
trubky je zanesena nebo špatně 
namontována! 
 
Podlahová tryska zanesena! 
 
Sací trubka zanesena! 
 
Rukojeť zanesena! 
 
Sací hadice zanesena! 
 
Ploché těsnění na konci sací hadice 
chybí nebo je zničeno! 
 
 
 
O-kroužek v plastovém zasouvacím 
pouzdru chybí nebo je poškozen! 
 
Zpětná klapka v sacím nebo výtlačném 
spojení je vzpříčená, znečištěna, 
zničena či ve špatné montážní poloze! 
 
Membrána zničena! 
 
Skříň čerpadla silně znečištěna! 
 
Výtlačná hadice zanesena! 

Netěsnost v sacím potrubí snižuje sací 
výkon přístroje. 
Podlahovou trysku, sací trubku a 
rukojeť pevně spojit. Sací hadici 
zašroubovat do skříňě čerpadla. 
(nezapomenout těsnění!) 
 
Zpětnou klapku vyčistit nebo 
zkontrolovat správnou montážní 
polohu.  (viz bod 5.Údržba) 
 
Vyčistit podlahovou trysku! 
 
Vyčistit sací trubku! 
 
Vyčistit rukojeť! 
 
Vyčistit sací hadici! 
 
Ploché těsnění vložit do převlečné 
matice na sací hadici a sací hadici 
namontovat, event. opatřit novým 
plochým těsněním. 
 
O- kroužek vyměnit 
 
 
Zpětnou klapku vyjmout, vyčistit a při 
montáži dbát správnou montážní 
polohu! (viz bod 5.Údržba) 
 
Membránu vyměnit! 
 
Skříň čerpadla demontovat a vyčistit! 
 
Výtlačnou hadici vyčistit! 
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Porucha Příčina Odstranění  
Přístroj se během provozu vypíná Výpadek proudového chrániče 

působením poruchového proudu 
 
 
 
Špatná pojistka! 
 

Na proudovém chrániči stisknout 
RESET, tlačítko vrátit zpět. 
Při opětovném výpadku informovat 
záruční servis 
 
Zkontrolovat zda je pojistka 
vyhovující. 
Při opětovném výpadku informovat 
záruční servis 

Únik vody na spodní části přístroje Membrána zničena! 
 
 
Skříň čerpadla není správně 
dotažena! 

Skříň čerpadla demontovat a 
vyměnit membránu 
 
Zkontrolovat správnou polohu 
membrány a dotáhnout šrouby 

Přístroj je během provozu neustále 
hlučný! (tlukot) 

Ve skříni jsou kamínky nebo 
podobné nashromážděné pevné 
nečistoty! 

Skříň čerpadla demontovat, vyčistit 
a opět smontovat. 
 

Přístroj se při provozu blokuje! Skříň čerpadla je kompletně 
zaplněna pevným odpadem! 
 
Motor zničen! 
 
Převodovka zničena! 
 
Pohon zničen! 

Skříň čerpadla demontovat, vyčistit 
a opět namontovat. 
 
Informovat záruční servis. 
 
Informovat záruční servis. 
 
Informovat záruční servis. 
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Dodatek II: Výkres náhradních dílů univerzálního vysavače kalů USS 3000/4000 
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Dodatek III: Seznam náhradních dílů USS 3000/4000 
 
Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte typ čerpadla a číslo pozice, stejně tak i katalogové číslo. 
 
Číslo 
pozice 

Kusů Označení Katalogové 
číslo 

10 1 Základová deska – svařenec 200.067 
20 1 Středící kolo 200.073 
30 1 Šneková převodovka 200.069 
40 1 Motor USS 89.103 
45 1 Kondenzátor 117176 
50 4 Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933-M6x25-A2 297013 
60 4 Ozubená podložka 120110 
70 1 Krycí deska 200.068 
75 4 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem  DIN 912-M5x14-vz 800.075 
80 2 Kompaktní kuličkové pouzdro 0658-016-… 200.107 

100 1 Čerpadlový trkač 200.070 
110 1 Vidlicová hlava 200.072 
116 2 Kruhová podložka nosná DIN 988-10x16x1 800.059 
130 1 Hnací rameno 200.066 
135 2 Kolík válcový DIN 6325-A10x22-St 800.058 
140 2 Kuličkové ložisko 6000 800.074 
150 1 Hnací hřídel 200.071 
154 1 Lícované pero DIN 6885-A6x6x20 800.076 
155 1 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem  DIN 912-M10x25 800.037 
156 1 Podložka střední plochá DIN 125-A10,5-vz 800.084 
160 4 Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7991-M6x10 800.054 
170 1 Upínací příruba motoru 200.108 
180 2 Talíř 200.062 
190 1 Membrána (USS 3000) 150.051 

 1 Membrána olejivzdorná (USS 4000) 150.051.1 
200 1 Šroub se šestihrannou hlavou se závitem v hlavě DIN 933-M8x20-A2 800.035 
210 1 Plášť motoru USS 3000 (vč. poz.220) 200.063 
220 2 Výtlačné hrdlo G1 ¼ (obsahuje poz. 210) 200.063 
230 2 Zpětná klapka 117056 
240 8 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x12-A2 117005 
250 4 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x25-vz 140063 
260 4 Podložka střední plochá DIN 125-B8,4-vz 207041 
270 4 Šestihranná matice DIN 934 207040 
280 2 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x18-vz ZE1143 
290 2 Podložka střední plochá DIN 125-B8,4-vz 207041 
300 1 Rukojeť USS 3000 102.003 
310 2 Čtyřhranná trubka 20x20x400-hliník 240.012 
315 2 Šroub do plechu DIN 7981-3,9x13 ZE1545 
320 2 Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933-M8x45-vz 800.083 
330 2 Šestihranná matice DIN 934-M8-vz 207040 
340 1 Kryt spodní části USS 3000 102.001 
350 4 Karosářská podložka 800.049 
352 2 Samojistná matice šestihranná vysoká  DIN 982-M8 800.046 
355 2 Čep oběžného kola 100.354.1 
380 2 Kolo 100.354 
390 1 Mezikruh 101.002 
395 4 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x10-A2 009002 
400 1 Kryt horní části USS 3000 102.002 
410 6 Šroub do plechu DIN 7981-HC3,9x19-vz 270025 
420 6 Podložka střední plochá DIN 125-A4,3-vz 800.018 
430 1 Skříň svorkovnice 101.005 
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Číslo 
pozice 

Kusů Označení Katalogové 
číslo 

440 1 5- pólová svorkovnice 270027 
450 1 Víko skříně svorkovnice 101.004 
460 4 Šroub do plechu DIN 7981-3,9x38-A2 900130 
470 1 Odlehčovací příchytka 117044 
480 1 Šroub do plechu DIN 7981-3,9x25-vz 800.041 
490 1 Kabelová vývodka 270014 
500 1 Napájecí kabel se zástrčkou H07-RN-F 3G1-10m 270015.5 
510 1 Spínač  ZAP/VYP 207034 
520 2 Nátrubek s vnějším závitem – nipl G 1 ¼  17055.11 
525 2 Těsnění 39x24x3 150.053 
530 1 Sací hadice vč. poz. 570 a 575 pro USS 3000 89.002 
530 1 Sací hadice olejivzdorná pro USS 4000 129095.1 
540 3 Hadicové šroubení Ms pro USS 4000 200.123 
545 1 O-kroužek 117703 
560 1 Výtlačná hadice, připravená k připojení 89.003 
560 1 Výtlačná hadice olejivzdorná, připravená k připojení – USS 4000 129095.1 
570 1 Rukojeť na sací trubku USS 4000, vč. poz. 575 100.242.1 
580 1 Sací tryska podlahová, široká vč. poz. 601-603 a 576 100.243 
590 1 Sací tryska podlahová, úzká vč. poz. 601-603 a 576 100.244 

Bez obr. 1 Kruhová tryska vč. poz. 601-603 a 576 100.249 
600 3 Sací trubka dlouhá 500mm vč. plastových spojek 200.114 
601 1 Zpětná klapka 117056 
602 1 Snímací spodní díl, pro zpětnou klapku 100.353 
603 1 Snímací horní díl, pro zpětnou klapku 100.352 
615 1 Držák pro upevnění výtlačné hadice 200.109 

Bez čís. 1 O-kroužek 31x1,5 na sací trubku 150.055 
Bez čís. 1 Plastová spojka pro USS sací trubku vč. O-kroužku 100.252 
Bez obr. 1 Přestavba USS 3000 na USS 4000 89.005 
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Dodatek IV: Výkres příslušenství univerzálního vysavače kalů USS 3000/4000 
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