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3. Bezpečnostní pokyny

MEDO DMYCHADLA

MANUAL PRO INSTALACI
z'BUA UDR

4. |nsta|ace (použití pro čoV)

5. Údržba
- seznam dí|ů (LA 28B / LA 45B)
- seznam dí|ů (LA 608 i LA 80B)
- seznam dí|ů (LA 100 / LAl20)

Tento návod musí být prostudován před insta|acÍ dmychadla a před jeho údržbou.
Návod by mě| být k dispozici pro případnou potřsbu i po ieho přečtaní.



í. MoDEL A JEHo sPEC|F|KACE

Model L A 2 8 B L A 4 5 B L A 6 0 B L A 8 0 B LA lOO LA í20
Napěií . 230V AC nebo 120V AC
FÍekvenc€ 50H/60H2

optimá|nít|ak 110 mbar  (1 ,10 m) Í50 mbaÍ ('| '50m) 180 mbar ( 1,80 m)
Přacovnít|ak 5 - 2o0 mbař 5 - 200 mbar 5 - 250 mbaí
Proud vzduchu 28 Vmin. 45l/min. 60 Ymin. 80 Ymin. 100 Umin. '120 Ymin.
spotřeba ener9ie 29t26W 47145W 64/60 W 86/80 W 100/95W 130/118W
Váha 2,9 kg 3 k g s kg s,3 kg 9,4 kg 9,4 kg

Jednotka smí pracoval pouze při napětí |deré je uvedono na krytu dmychad|a.

2. BozMĚRY

LA28 / LA45B

Délka: 2o7 mm
Šíita; 18z mm
Výška: 205 mm
Prúměr pro připojenÍ:.18 mm

LA60 / LA80B

Dé|ka: 3o5 mm
Šířka. 214 mm
Výška: 188 mm
Prúměr pro pnpojení:
18 mm

LA l00 / LA 120

Dé|ka: 408 mm
Šnta:2'lo mm
Výška: 232 mm
Průměr pro připojenÍ:
26 mm

LA.28B/LA-458
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3' BEzPEčNosTNí PoKYNY

Pokvny pÍo bezDečnou Dráci

Pro bezpďnost je nutné respéKovat:
Pozor, píedcházď! e|oktrickému zkratu a poŽáru!!

1) Neinsta|uj dmychad|o tam, kde by moh|o být zap|aveno vodou.
2) E|eKíotechnické práce pÍovádí jenom kva|iíikovaná osoba (e|eKrikáR'
3) DodáVka proudu musí odpovÍdat napáí Wedenému na š1frku a musÍ

být uzemn&a a opatřéna jiíičeín pňepěť.
4) E|ektrické připoienÍ musí bÍ připojeno vid|icí přes vodoinstalaění

zasuvl(u.

LAí oďLA.í20



5) Je.|ivodič poškozen, musÍ být lYměněn povolanou osobou, tak aby by|o
sníženo riziko škod.

6) Na e|éktrické kabe|y ani na kompresor nepok|ádej žádné Věci.
7) Před údržbou odpoj dmychadlo z e|eKrické sítě.
8) Přesvědč se, zda hoÍnÍ kM ie po údrŽbě správně nasazen.
9) Nedolýkejse kovo\^ých částídmychadla, dokud neníoch|azeno, protoŽe ie

Ve|mi horké a hrozí nebezpečí popá|enin.

NercsoelÍování uvedených pravide| múže vést ke zkratu. požá.u nebo úrazÚm.

4. INSTALACE

PouŽltí k provzdušňování septiku - čislírny odpadních vod.

zásadyI
a) V'ýběr misla a po|ohy pro insta|aci
b} zoúsob insta|ace
c) startování

a) Výběr místa a po|ohy pro insta|aci
_ |nsta|uj pob|íž septické jímky. Je.|i připojovací potrubí d|ouhé, prověř jého těsnost._ |nsta|uj V místě, které je Vhodné pro pÍovoz a pro Údržbu!!!
_ Neinsta|uj nad šachtu iímky nebo na měkhý povrch.
_ Vyhýbej se mÍstům, kde ie naváté |istí' nečistoty nebo prach.
_ |nstaluj na místě, které je dobře Větrané.
- |nsta|uj nejméně 30 cm od zdi (stěny domu).
_ Doporučuje se instalovat dmychad|o do slínu, aby se zamezi|o přehřátí dmychad|a.- Neinstaluj dmychad|o V místě, které by moh|o být zaplaveno vodou.- Neinsta|uj dmychad|o v místě, které je nadměrně v|hké.

b) způsob insta|ace
- zák|adna dmychad|a musí bí dostatečně si|ná (betonová deska. která Unese tihU

dmychad|a a vyloučí Vibrace).
_ zák|adnaby mé|a být minimá|ně 1o cm nad pod|ahou a minimá|ně o 5 cm šřší neŽie

zák|adna dmychadIa.
- Pro pňpoiení proudu použij samostatný kabe|.
- E|eKroinsta|ace musí být provedena kva|iÍikovanou osobou.
_ E|ektrický proud musí odpovídat napětí uvedenému na štílku a musí bÝt uzemněn

a jištěn proti přepětí.
- Proud musí být Veden vodotěsně a musí být uzemněn.
- Umísti dmychad|o na zák|adnu vodorovně.
- Připojovací potrubÍ upevnj na kompresor a upevni t|akovli rozvod._ Gumová trubice musí blh upevněna svorkami.
- Při spojování umísti \4istup a polrubÍ tak, aby byto zajištěno, Že V trubici není smyěka

anebo Že není jinak blokováno.

- Přednastartováním dmychad|a se přesvědč, zda h|adina vody v septiku je spráVná a že
venti|y na potrubí jsou otevřené.

c) startování
- Nedokona|é spojení můŽe zpŮsobit zkrat a požár.
- Po nastartování se přesvědč, že: - V trubici ani v potrubí neisou netěsnosti.

- dmychad|o nadměrně neh|učí.
- se polrubÍm neořenáší Vibrace.

5. ÚoRŽBA

1. Uoozornění
1. Kompresory MEDo jsou bezmazé. Neníje proto třeba mazat.
2. Všechny kompresory jsou kontrolovány a pňpraveny pro pÍovoz. Nikdy ie nerozebírej.

Nikdy sé nepokoušej uvo|nit šroub na koncovém uzávěru.

2. Výměna Íi|trů
1. Přesvědč se, že kompresorje před startem odzátkovaný.
2. Uvo|ni šroub a odejmi kM Íi|tru'
3. VyjmiÍi|trační vlo'ž|ry z horního pouzdra a nahraďje no\4'mi. současně Vyčistivnitřék krytu

Íi|tru a horní skříň komoresoru.
4. s|ož spráVně pouzdro Íi|tru a těsnění krytu fi|tru.
5. V|ož kryt filtru (fihrú) do horní skíně a Upevni ho pomocí šroubu,
6. Doporuěuje se fi|tr Vyčistit popřÍpadě vyměnit pod|e stupně zneěištění a pod|e povětrnost.

ních podmínek, Ve kteých kompresor pracova|' Fi|tr má být každé 3 t\idny kontrotován.

3. Výměna sadv oístú
1. Přesvědč se, Že kompresor by| před započetím údržby odpojen od proudu.
2. sejmi horní kM, uvo.|ni Vš€chny š.ouby na krytu a sejmi ký. je.Í obiížné kryt sejmout, po-

uŽij stahovák, jemně otáčej a otevírej.
3. Vyjmi sadu pístú.



4. Vyměň Všechny písty a těsnění za nové. Přesvědč se, Že teÍ|onové těsnění k pístu není za.
prášené, mokré nebo zao|ejované a mastné' Nedotýkei se pÍsty teÍ|onového těsnění'

5. VloŽ sadu oístů do tě|esa kompresoru. V|ož dá|e těsnění do kMu kompresoru a těsnění do
tě|esa kompresoru. Potom opět upevni kryt šrouby, lderé utahuj rovnoměrně.

6. Před nasazením horní skříně pouzdra nastartuj kompresor a přesvědč se, že kompresor je
dobře utěsněn a že \^ýstup Vzduchu bude krátce b|okován' Jest|iŽe se objeví netěsnost
uprav po|ohu těsnění a těsněnía potom utáhni šroub.

7. Nasad,zpět na spodní skříň horní kM a poté těsnění. Utáhni šroub.
8. Výměna sady pístů:

Doporuěuje se, aby sada pístů by|a Vyměněna kaŽdých 36 měsíců pod|e Ve|ikosti t|a-
ku a proudu Vzduchu. Na kaŽdém teÍlonovém těsnění pístů je drážka' lderá ukazuje
stupeň opotřebení. Jest|iže Vznikne jedna nebo dVě štěrbiny, je Vhodné pisty Vyměnlt.

4. značení dílů oro objednávkv

'l. Fi|try - samostaný dfl

2. Kitt pro opravy

Píst: Průřez pístem:
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POZOB:
_ Umísti pružinu do pístu Ve směru hodinových ruěiček.
- Přesvědč se, Že na vnějšístraně sed|a péra nechybí mazivo.
. chybí-|i mazivo obrat se na svého dodavaie|e.
- Nepoužívej nikdy obyčejné mazivo, může způsobit špatnou ěinnost komprésoru.
- Dbej, aby teÍlonové těsnění neby|o V neč|stém pÍostředí (obrus, voda, o|e.je nebo maziva).

Mode| č. MnožstvÍ

LA 2BB / 458 1 k s

LA 608 / 8OB 1 l(s

LA 100 / 120 2 ks / sada

Model Části Množství

L A 2 8 B LB 01288 1 sada

L A 4 5 B LB 03514 1 sada

L A 6 0 B LB 03519 1 sada

L A S O B LB 03517 I SaOa

LA 100/120 LB 04151 I SaOa

3, Náhradní díly v kittu:

ZahÍnuje části L A 2 A B I 4 5 B L A 6 0 B i L A 8 0 B LA 100 / LA 120

Filtr (s) 'l 2

Těsněnía  (11 ) 1 2 3

Těsnění b (12) 1 2 3

Píst (13) 1 2 3

sed|o pružiny (18) 1 2 3

Pružina (19) 1 2 3



seznam náhradních dí|ú na LA 60/80 B:
seznam náhradních dí|ú LA 2ď458:
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Název dí|u č.:
1. spojovací šroub
3' těsnění kMu fi|tru
5. fi|tračnÍv|oŽka
7. spojovací šroub UL (použij speciální klíÓ
9. šroub
1'1' těsnění ''a.
13. píst kompresoru
15. ventil
17. zaiišÍovací kroužek
19. pruŽina
21. zaiišíovací klouŽék
23. v'ýpustníVenti|
25. izo|ačni v|ožka
27. jádro civ|ry (Pqe)
29. šíoub
31. kabe| cé
33. vzduchová .ádobka
35. do|ní dí kompresoru
37. pryŽová vložka

2. těsnící pod|ožka
4. kryt filtru
6. homískřÍňkompresoru
8. těsnění
1o. vrchni kÍyt kompresníjednotlry
12. těsnění ''b..
14. tě|éso
16. zpětný venti|
18. sgdlo pruŽiny
20. komp|etní tě|eso kompíesoru
22. pruŽina ýit|aě. venti|u
24. šroub5x20
26. vá|ec kompresoru
28. zadní díl kompresoru
30' pryžová patka.si|entblok
32. nádobka těsnění
g4' spo|ovacítrubice
36. přotih|uková izo|ace

Náhřadnídíy:
1. spojovacíšroub
3. těsnění kMu fi|tru
5. ÍiltračnívloŽka
7. spoiovací šroub UL
9. šroub'l1. těsnění A
13' komp|etnÍ píst kompresoru
'l5' sed|o pruŽiny
'17. gumová ucpávka
19. izolační v|oŽka
21. iádío cíVky Pqe
23. šíoub
25. kabe| c€
27. gum. potrubí
29. přpojovací pryž. potrubí

6.
8.

těsnící podloŽka

Iť.T.l'ť,,o o',"n"o'"
těsnění

10. vrchní kíý kompresotu
12. těsnění"b.
14. pružina
16. těleso kompresoru
lB' vá|ec kompresoru
20. šroub 5x2o
22. spodní di| kompÍesoru
24. pružná patka.si|entblok
26. dolní dí kompresoru
28. svorky



Seznam dí|ú LA 1o0/120:

seznam dí|ů:
1. spojovacíšroub
3. těsnění krytu
5. r|lracnr vtozKa
7. spoiovací šroub UL
9. šloub
11. těsnění,'a"
13. komplétní píst kompresoru
'l5' spojovací venti|
17. zajišíovací kroužek
19. pruŽina
21. zaiiíovací krouŽek
23. těleso \^ýpustního ventilu
25. izo|aěníV|ožka
27' jádro cívlry P
29. šroub
31. kabelCe
33. vŽduchová nádobka kompresoru
35. spodnÍ dí| komprésoru

2. těsnící podloŽka
4. kryt
6. skřÍň kompresoru
8. těsnění
10. Vrchní krý kom. jednoiky
12. těsnění "b.'14. tě|eso pÍstu
16. zpětný venti|
18. sed|o pruŽlny
20. tě|eso kompreso.u
22. pÍužina \ýlačného vénti|u
24. šroub5x20
26. Vá|ec kompresoru
28. spodní dí| komprésoru
30. silénb|ok
32. těsnění
34. spojovací trubice
36. iso|acé www.covdily.cz

tel: 605 2137I3


