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1 Biztonsági előírások

Az utasítások jelölése Mielőtt a készü-
léket üzembe 
helyezi, feltétlenül 
olvassa át a keze-
lési utasítást, és 

őrizze meg elérhető közelben.

  Ezt az ábrát 
találják annál a 
biztonsági útmu-
tatónál, amely-
nek fi gyelmen 
kívül hagyása a 

készülékre és annak funkciójára 
nézve okozhat veszélyt.

Ezt az ábrát 
találják annál a 
biztonsági útmu-
tatónál, amelynek 
fi gyelmen kívül 

hagyása személyekre nézve 
okozhat veszélyt.

Ez a szimbó-
lum azokat a 
tanácsokat vagy 

utasításokat jelzi, amelyek meg-
könnyítik a munkát, és biztonsá-
gos üzemeltetést biztosítanak.

Az Ön saját biztonsága 
érdekében VIGYÁZAT

• A készüléket 
nem használhatják 
olyan személyek 
(beleértve a gyer-
mekeket), akik 
fizikai, érzékszer-
vi vagy mentális 
adottságaiknál 
fogva, illetve kellő 
ismeretek és ta-
pasztalat hiányá-
ban nem képesek 
a biztonságos 
használatra.
• A gyermeke-
ket nem szabad 
felügyelet nélkül 
hagyni, nehogy 
játsszanak a ké-
szülékkel.
• A készülék tisz-
títását és felhasz-
nálói karbantar-

tását nem végez-
hetik felügyelet 
nélkül gyermekek.
• A készülékek 
kezelőinek tisztá-
ban kell lenniük 
az adott készülék 
helyes használatá-
val.
• A készüléken 
lévő dugaljat csak 
az útmutatóban 
ismertetett célokra 
szabad használni.
A porszívó hasz-
nálatára helyi ha-
tósági szabályozá-
sok vonatkozhat-
nak. A használati 
útmutató és az 
adott országban 
érvényes vonatko-
zó balesetvédelmi 
előírások mellett 
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Szállítás A szennyfogó tartály szállítása 
előtt zárjon le minden zárat. Ne 
döntse meg a készüléket, ha fo-
lyadék van a szennyfogó tartály-

Felhasználási cél és terület A készüléket kereskedelmi cé-
lokra terveztük, például szállo-
dák, iskolák, kórházak, gyárak, 
üzletek, irodák és gépkölcsön-
zők számára.
A berendezéssel az alábbi anya-
gokat nem szabad szívni:
– száraz, nedves vagy egész-

ségre káros porok és anya-
gok

– forró anyagok (parázsló ciga-
retta, forró hamu, több mint 

45 °C-os folyadékok stb.)
– éghető, robbanékony, agresz-

szív folyadékok (pl. benzin, 
oldószer, savak, lúgok stb.)

– éghető, robbanékony porok 
(pl. magnézium-, alumínium-
por stb.)

be kell tartani a 
biztonságra és he-
lyes használatra 
vonatkozó elfoga-
dott irányelveket 
is.
Tilos a nem biz-
tonságos művele-
tek végzése.
FIGYELEM
• A készülék csak beltérben 
tárolható.
• A vízszintkorlátozó egységet 
rendszeresen tisztítani kell, 
és az épségét ellenőrizni.

Kapcsolja ki a készüléket és 
húzza ki a hálózati dugaljat az 
alábbi esetekben:

• Tisztítás és szervizelés előtt
• Részegységek cseréje előtt
• A készülék átkapcsolása 

előtt
• Ha habzás látható, vagy fo-

lyadék jön ki
Használat közben a készüléket 
mindig szilárd alapzatra helyez-
ze.

A készülék üzemeltetésénél fi gye-
lembe kell venni az országban 
érvényes, idevonatkozó határo-
zatokat. A kezelési utasítás és 
az alkalmazás országában ér-
vényes kötelező balesetvédelmi 
szabályok mellett ügyelni kell a 
biztonságos és szakszerű mun-
kavégzés elismert szaktechnikai 
szabályaira.

Valamennyi biztonságtechnikai 
szempontból át nem gondolt 
munkavégzést kerülendő.

Óvintézkedések és biztonsági 
utasítások a használat során

Az üzembe helyezés előtt
A hálózati csatlakozóvezetéket 
rendszeresen ellenőrizni kell, 
hogy nem sérült-e meg, pl. nem 
szakadt-e, vagy hogy nem öre-
gedett-e el.

VESZÉLY
Ha a tápkábel sé-
rült, akkor a veszé-
lyek megelőzése 
érdekében a Nilfisk 
képviseletnek, egy 
márkaszerviznek 

vagy egy kellően 
képzett szakem-
bernek kell azt ki-
cserélnie.
Csak a használati útmutatóban 
megadott típusú tápkábelt sza-
bad használni.

Vigyázzon, hogy ne sérüljön 
meg a tápkábel (például úgy, 
hogy áthajtanak rajta, meghúz-
zák vagy összenyomják).

Vizsgálja át a porszívókat, el-
lenőrizve, hogy megfelelő álla-
potban vannak-e. 

ban. A készülék emeléséhez ne 
használjon emelőhorgot. A szál-
lítás során óvatosan kell bánni a 
készülékkel.
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Folyadékok felszívása Habképződés vagy folyadékszi-
várgás esetén a munkát azonnal 
abba kell hagyni és a piszoktar-
tályt ki kell üríteni.

Folyadékok felszívása előtt ellen-
őrizni kell a víz szintjét korlátozó 

funkciót (az automatikus szintsza-
bályozás tömlőjét).
A folyadékok kezelésére vonatko-
zó megjegyzések az 5. fejezetben 
találhatók.

Elektromos rész Mielőtt a hálózatra csatlakoztatja 
a készüléket, ellenőrizze a névle-
ges feszültséget. Győződjön meg 
róla, hogy a típustáblán megadott 
feszültség a helyi hálózati feszült-
séggel megegyezik.

Hosszabbító vezeték alkalma-
zása esetén csak a gyártó által 
megadott vagy annál jobb kivitel 
alkalmazható - lásd: 9.4 «Műszaki 
adatok».

Ajánlatos a készüléket hibaáram-
védőkapcsolóra csatlakoztatni. 
Ez a kapcsoló megszakítja az 
áramellátást, amennyiben a le-
vezetőáram a földhöz képest a 30 
mA-t 30 ms-ra meghaladja, vagy 
egy földelésellenőrző áramkört 
tartalmaz.
Hosszabbító vezeték alkalmazá-
sa esetén ügyeljen annak mini-
mális keresztmetszetére:

Kábelhossz 
m

Keresztmetszet
<16 A <25 A

20 m-ig ø1.5mm2 ø2.5mm2

20-tól 50 
m-ig

ø2.5mm2 ø4.0mm2

Az áramvezető alkatrészek elhe-
lyezését (dugaszolóaljzat, dugasz 
és kuplungok), valamint a hosz-
szabbító vezeték lefektetését úgy 
végezze el, hogy az a védettségi 
foknak megfeleljen.

A szívóberendezés felső részét 
soha ne spriccelje le vízzel - ez 
veszélyezteti a személyeket és 
rövidzárlatot okoz. 

Az IEC-határozatok utolsó kiadá-
sát kell fi gyelembe venni!

Alámerülő szivattyúaljzat A belső szivattyú egy alámerülő 
IP68-as aljzaton keresztül kap 
tápfeszültséget.

A szivattyú dugaszának csat-
lakoztatása előtt a porszívót 
feltétlenül ki kell kapcsolni.

Ápolás, tisztítás és 
karbantartás

Csak olyan karbantartási munkát 
végezzen el, amely a kezelési 
utasításban le van írva.

A készülék tisztítása és javítása 
előtt a hálózati dugaszt mindenkor 
ki kell húzni!

Csak a csatlakozódugaszt meg-
fogva szabad a tápkábelt levá-
lasztani (magát a tápkábelt nem 
szabad húzni)!

A porszívókat csak IP68 du-
gasszal és aljzattal, és megfele-
lően szabad üzembe helyezni, 
vagyis a zárósapkát becsa-
varva, a dugaszt az aljzatba 
dugva, majd a biztosítógyűrűt 

rázárva. A csatlakozás bontá-
sakor fordított sorrendben kell 
végezni a műveleteket.

Tilos a tisztító használata, ha a 
szűrőszita sérült.
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4 Kezelés / üzemeltetés
4.1 Csatlakozások
4.1.1 A szívótömlő 

csatlakoztatása

1. Dugja be a szívótömlőt a 
tartályba.

2. A vízlefolyócsövet 
csatlakoztassa a tartályon 
található csatlakozóhoz.

Csak a készülékkel szállított vagy 
a használati utasításban előírt 
keféket szabad használni. Más 
kefék használata csökkentheti a 
biztonságot.

Csak eredeti Nilfi sk tartozékokat 
és pótalkatrészeket szabad hasz-
nálni (lásd a 9.5 fejezetet). Más al-
katrészek használata befolyásol-
hatja a berendezés biztonságát.

2 Leírás
2.1 Felhasználási terület A jelen útmutatóban leírt készü-

lékek rendeltetésszerű használat
esetén alkalmasak egész-
ségre nem káros, nem gyúlé-

kony folyadékok felszívására,
pl. vízkárok vagy áradás után 
visszamaradó víz felszívására.

2.2 Kezelőelemek 1 Fogantyú
2 Szívócső tartója1)

3 Tartozékok tartója
4 Készülékkapcsoló szívóerő-

szabályozással
5 Vízlefolyócső csatlakozója
6 Zárókapocs
7 Tartály-reteszelések
8 Fogantyú
9 Szennytartály

10 Búvárszivattyú
11 Vezetőgörgő fékkel
12 Szűrőkosár a durva 

szennyeződéshez
13 Automatikus 

szintszabályozás tömlője
14 Bemeneti csőcsatlakozó
15 Alámerülő szivattyúaljzat
16 Kábeltartó

Tartozékok és tartalék 
alkatrészek

3 Az üzembevétel előtt
3.1 A szívóberendezés 

összeállítása

Egyes tartozékokat a csomago-
lásban szállítunk, ezeket az első 
üzembe helyezés előtt ki kell venni.

1. Vegyen ki minden tartozékot1) 
a csomagolásból, és szerelje 
össze a porszívót.
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4.1.2 Elektromos 
csatlakoztatás

A típustáblán meg-
adott üzemeltetési 

feszültségnek 
egyeznie kell a 

hálózati feszült-
séggel.

1. Ügyeljen arra, hogy a szívó-
berendezés kikapcsolt állapot-
ban legyen. 

2. Dugaszolja be a csatlakozó-
vezeték dugaszát egy előírás 
szerint felszerelt védőérintke-
zős dugaszolóaljzatba.

3. Aktiválja a személyvédelmi 
kapcsolót1).

4.2 A szívóberendezés 
bekapcsolása

4.2.1 Az „I” kapcsolóállás

A búvárszivattyú „I„ kapcsolóállás-
ban nem helyezhető üzembe.
A maximális töltési szintnél a szívó-
motor lekapcsol: kapcsolja ki a ké-
szüléket és ürítse ki a tartályt.

1. Fordítsa a készülék 
kapcsolóját az „I” állásba.
A szívómotor elindul.

4.2.2 Az „auto” kapcsolóállás

Ügyeljen rá, hogy a 
búvárszivattyú csat-
lakoztatva legyen, 

mielőtt a kapcsolót „auto „ állásba 
fordítja.

Üres tartálynál csak a szívómotor 
jár. Ha a tartály feltöltődik vízzel, 
akkor bekapcsol a búvárszivattyú. 
Ha a tartály majdnem tele van, ak-
kor a készülék csökkenti a szívótel-
jesítményt, hogy megakadályozza a 
túltöltést.
A maximális töltési szintnél a szí-

1. Helyezze a készülék kapcso-
lóját az „auto” állásba.

A teljesen automatikusan tartály-
ürítés aktiválva van.

4.1.3 A búvárszivattyú 
csatlakoztatása

A kezelőfelületnél lévő 
csatlakozóaljzatba csak 
a beépített búvárszi-
vattyút szabad csatla-

koztatni.

1. Dugja a merülőszivattyú du-
gaszát a kezelőpanelen ta-
lálható IP68-as aljzatba, és 
húzza meg a biztosítógyűrűt.

vómotor lekapcsol. Amint a búvár-
szivattyú jelentősen csökkentette 
a víz szintjét, ismét bekapcsol a 
szívómotor. A tartály teljes kiürítése 
esetén a búvárszivattyú időkéslelte-
téssel leáll.

4.2.3 „  “ kapcsolóállás

A „  “ kapcsolóállás nyomó-
gomb-állás (önmagától visszaáll). 
Egyszeri működtetés esetén a bú-
várszivattyú 30 másodpercet jár.
Egyidejűleg a szárazonfutástól is 
védett a búvárszivattyú.

1. A készülék kapcsolóját állítsa  
„  “ állásba.

Ezzel a funkcióval üríthető ki a 
tartály.
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5.1.1 Folyadékok szívása VIGYÁZAT!
Éghető anyagokat nem sza-
bad felszívni. 

Folyadékok felszívása előtt el-
lenőrizni kell a víz szintjét kor-
látozó funkciót (az automatikus 
szintszabályozás tömlőjét)  (lásd 
7.2.2 „Szűrő cseréje” szakasz, 6. 
lépés).
A porszívót ne használja vízszi-
vattyúként. A szívócsövet vagy 

szívófejet ne merítse teljesen 
bele a vízbe, hanem mindig 
szívjon a víz mellé egy kevés 
levegőt, hogy megóvja a turbinát 
a túlmelegedéstől.

Amennyiben hab képződik, a 
munkát azonnal fejezze be, és a 
tartályt ürítse ki.
A habképződés csökkentésére 
alkalmazzon Nilfi sk Foam Stop 
„habölőt” (rendelési számot lásd: 
9.5 „Tartozék”).

6 A munkavégzés után
6.1 A szívóberendezés 

kikapcsolása és 
tárolása

1. Kapcsolja ki a szívóberen-
dezést és húzza ki a hálózati 
dugaszt az aljzatból.

2. Ürítse ki a tartályt, tisztítsa 
meg a szívóberendezést és a 
tartályt.

3. Tekercselje fel a csatlakozó-
vezetéket, és akassza rá a 
kábelhorogra.

4. Rakja el a tartozékokat.
5. Állítsa le a szívóberendezést 

egy száraz helyiségben, 
illetéktelen használattól 
védve.

4.2.4 Szívóerő-szabályozás A szívóerő-szabályzón a fordu-
latszámot és ezzel a szívótelje-
sítményt változtatni lehet. Ez a 
különböző szívási feladatokhoz 
való alkalmazkodást teszi lehe-
tővé.

5 Alkalmazási területek és 
munkamódszerek

5.1 Munkatechnika Kiegészítő tartozékok, szívóda-
rabok és szívótömlők - amennyi-
ben megfelelően vannak behe-
lyezve - a tisztítási teljesítményt 
megnövelhetik és a tisztítási rá-
fordítást csökkenthetik. 

Hatásos tisztítás néhány irány-
elv figyelembevételével érhető 
el, amelyet kombinálni kell a 
speciális területeken szerzett 
saját tapasztalatokkal. 
Az alábbiakban néhány alapve-
tő szabály található.

4.2.5 Hőmérséklet-ellenőrzés Egy érzékelő rögzíti a távozó 
levegő hőmérsékletét és csök-
kenti a szívóteljesítményt, ha a 
hőmérséklet túllépi a maximális 

megengedett értéket. Ha túl ma-
gas a távozó levegő hőmérsékle-
te, akkor kikapcsol a szívómotor. 
Kapcsolja ki és hagyja lehűlni a 
porszívót.
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7 Karbantartás
7.1 Karbantartási terv

A munkavégzés 
után

Igény szerint

7.2.1 A szennytartály kiürítése  

7.2.2 Szűrő tisztítása / cseréje  

7.2 Karbantartási munkák 
7.2.1 A szennytartály kiürítése

1. Vegye le a szívóberendezés 
felső felét a szennytartályról.

2. Oldja ki a zárókapcsokat (1) 
és vegye le a tartályról a köz-
gyűrűt (2).

3. Vegye ki és ürítse ki a durva 
szennyeződéshez való szűrő-
kosarat.

4. A fogantyúban (3) a kart húz-
za felfelé, és billentse meg a 
tartályt.

5. Öntse ki a felszívott anyagot.
6. Távolítsa el a kiszívott szeny-

nyeződést az idevonatkozó 
határozatoknak megfelelően.

vagy:
3. Vegye ki és ürítse ki a durva 

szennyeződéshez való szűrő-
kosarat.

4. Nyissa ki a tartály reteszelé-
seit (4).

5. Emelje ki a tartályt a fogan-
tyúknál (5) fogva a tartókeret-
ből.

6. Öntse ki a felszívott anyagot.
7. A kiürített tartályt helyezze 

vissza a tartókeretbe, és zárja 
le a reteszeket (4).

8. Távolítsa el a kiszívott szeny-
nyeződést az idevonatkozó 
határozatoknak megfelelően.

11

33

11

Folyadékok felszívása utáni kiürí-
téshez: Vegye le a közgyűrűt, mivel 
a teljes tömítés csak szívó üzem-
módban biztosított.
Kiürítés után: Tisztítsa meg a tartály 
peremét és a tömítéseket a közgyű-
rűben és a fedélben, mielőtt vissza-
tenné ezeket.
Ha a tömítés vagy a horony 
elszennyezHa a tömítés vagy a ho-
rony elszennyezHa a tömítés vagy 
a horony elszennyezMielőtt a szívó-
tömlőt visszatenné: tisztítsa meg a 
bemeneti csőcsatlakozót és a töm-
lőhüvelyt.

5 5 

5544

44

22

7.2.2 Szűrő tisztítása / cseréje 1. A készüléket kapcsolja ki, és 
a hálózati csatlakozódugót 
húzza ki a dugaszoló aljzat-
ból.

2. Vegye le a szívóberendezés 
felső felét a szennytartályról. 
A porszívó felső részét ne ál-
lítsa rá a terelőidomra.

3. A porszívó felső részét a szű-
rővel felfelé tegye le.

4. Forgassa a szűrő támasztó-
kosarát az óramutató járá-
sával ellentétes irányba (2), 
majd húzza le (3).

Soha ne szívjon fel semmit szűrő 
nélkül!

1

2

3
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8 Zavarok kiküszöbölése
Zavar Ok Kiküszöbölés

‡ A motor nem forog > A hálózati csatlakozó du-
gaszolóaljzat biztosítója 
kioldott

• Kapcsolja be a hálózati biztosítékot

> Működésbe lépett a 
porszívónak a hálózati 
csatlakozóvezetékbe épített 
személyvédelmi kapcsolója1) 

• Aktiválja a személyvédelmi 
kapcsolót, lásd a 4.1.2 „Villamos 
csatlakoztatás” szakaszt

> A túlterhelés-védelem műkö-
désbe lépett

• Kapcsolja ki a szívóberendezést, 
kb. 5 percig hagyja lehűlni. Ha a 
szívóberendezés még ekkor sem 
kapcsolható be, keresse fel az Nilfisk 
vevőszolgálatot

> A magától kikapcsoló szén-
kefe elkopott

• A szénkefék cseréjét az Nilfisk-
szervizben végeztesse el

‡ A motor nem 
működik, kapcsoló 
állása: „I „

> A tartály tele van • Kapcsolja ki a készüléket. Ürítse ki a 
tartályt.

‡ A motor nem 
működik, kapcsoló 
állása: „auto”

> A tartály tele van A 
búvárszivattyú túlterhelt 
vagy hibás

• Ellenőrizze a búvárszivattyút, Szükség 
esetén cseréltesse ki az Nilfi sk szer-
vizzel

> A tartály tele van. A 
búvárszivattyú nincs 
bedugva

• Dugja be a búvárszivattyút

> Hibás a szintszabályozó 
automatika

• Cseréltesse ki a szintszabályozó 
automatikát az Nilfi sk szervizzel

‡ A búvárszivattyú nem 
működik, a kapcsoló 
állása „auto” vagy 
„  “

> A szivattyú járókereke a 
szennyeződés miatt beszo-
rult

• Távolítsa el a szennyeződést

> A túlterhelés-védelem kikap-
csolt

• Hagyja lehűlni a búvárszivattyút

> A búvárszivattyú hibás • Cserélje ki a búvárszivattyút

5. Vegye le a szűrőt.
6. Ellenőrizze, hogy az antiszta-

tikus kapocs (4) nem sérült-e, 
ha szükséges, cseréltesse ki 
az Nilfisk-szervizzel.

7. Az automatikus szintszabá-
lyozás tömlőjét (5) tisztítsa 
meg és ellenőrizze épségét, 
ha szükséges cseréltesse ki 
az Nilfisk szervizzel.

8. Helyezzen fel új szűrőt.
9. Helyezze fel a szűrőtámasztó 

kosarat, és az óramutató járá-
sával azonos irányba húzza 
meg fixen.

10. A használt szűrőt az ide-
vonatkozó határozatoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa.

4

5
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9 Egyéb

9.1 A készülék 
újrahasznosítása

A kiszolgált készüléket azonnal 
használhatatlanná kell tenni.

1. A hálózati csatlakozódugót 
húzza ki, a vezetéket vágja 
el.

Az elektromos készülékeket ne 
dobja a háztartási hulladékba!

A 2012/19/EU, a használt elektro-
mos és elektronikus készülékekre 

vonatkozó európai irányelvek 
szerint az elhasznált elektromos 
készülékeket szelektíven kell 
gyűjteni, és környezetkímélő új-
rahasznosításra kell továbbadni.
Amennyiben kérdések merülnek 
fel, forduljon a területi igazgató-
ságunkhoz vagy a legközelebbi 
szakkereskedőhöz.

9.2 Garancia A garanciára és szavatosság-
ra az általános üzleti feltétele-
ink vonatkoznak. Változtatások 
joga a műszaki újdonságok ér-
dekében fenntartva!

9.3 Karbantartás A készülék rendszeres szervi-
zelését és ellenőrzését szak-
képzett személynek kell végez-
nie, a hatályos jogszabályoknak 
és rendeleteknek megfelelően. 
Különösen ajánlott a földfolyto-
nosság, a szigetelési ellenállás 
és a rugalmas vezeték állapotá-
nak megfelelőségét igazoló vil-
lamos vizsgálatok rendszeres, 
illetve a javításokat és változta-
tásokat követő elvégzése.
Bármilyen hiba esetén fel 
KELL függeszteni a készü-

lék használatát, és hivatalos 
szerviztechnikussal kell teljes 
körűen átvizsgáltatni és megja-
víttatni. 

A tisztítógépet folyamatos ne-
héz üzemű munkára terveztük. 
Az üzemórák számától függően 
a szennyfogó szűrőket cserélni 
vagy üríteni kell. 
A porszívó nedves ronggyal és 
kis mennyiségű tisztítóspray 
használatával tisztítható.

Zavar Ok Kiküszöbölés
‡ Csökkent 

szívóteljesítmény
> A szívóerő-szabályozó túl 

alacsony teljesítményre van 
beállítva.

• Állítsa be a szívóerőt, lásd 4.2.4 
„Szívóerő-szabályozás” szakaszt

> A szívócső / fúvóka eldugult. • A szívócsövet / fúvókát tisztítsa meg.
> A szűrő szennyezett • lásd a 7.2.2 „Szűrő tisztítása / 

cseréje” szakaszt
‡ Nincs 

szívóteljesítmény
> A tartály tele van • Kapcsolja ki a készüléket. Ürítse ki a 

tartályt.

‡ Feszültségingadozá-
sok

> A feszültségellátásnak túl 
magas az impedanciája

• Csatlakoztassa a készüléket egy 
másik csatlakozóaljzatra, ami a bizto-
sítódoboz közelében található. Nem 
várható 7 % fölötti feszültségingado-
zás, amennyiben az impedancia az 
átadás pontján ≤0.15
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9.4 Műszaki adatok
ATTIX 751-61 / ATTIX 751-71 / ATTIX 751-71 MWF ATTIX 19 GALLON AE

EU CH, DK US 120 V
Feszültség V 220-240 220-240 110-120
Hálózati frekvencia Hz 50/60 50/60 60
Biztosíték A 16 10 15
Teljesítményfelvétel W (HP) 1200 1200 800 (1.1)
Készülék aljzatára csatlakoztatott 
teljesítmény W (HP) 650 650 650 (0.8)

Összes csatlakoztatott 
teljesítmény W (HP) 1850 1850 1440 (1.9)

Térfogatáram (levegő) l/min 
(cfm) 3600 (127) 3600 (127) 3600 (127)

Negatív nyomás 
(vízemelés) Pa (in) 23000 (93) 23000 (93) 23000 (93)

Hangnyomásszint  LPA 
(IEC 60335-2-69) dB(A) 65 ± 2 65 ± 2 65 ± 2

ISO 5349 vibráció, ah m/s²  ≤ 2,5  ≤ 2,5  ≤ 2,5

Üzemi zajszint dB(A) 57 ± 2 57 ± 2 57 ± 2
Érintésvédelmi osztály I I I
Védelmi fokozat (nedvesség, por) IP X4 IP X4 IP X4
Tömeg kg (lb) 33 30,7 33 (73)

A műszaki adatok és részletek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

9.5 Tartozék
Megnevezés Rendelési szám

ATTIX 751-61 / 751-71 / 751-71 MWF / 19 GALLON AE
Szűrőrosta 15475
Nilfisk-Foam-Stop (6 x 1 l) 8469

9.6 EG megfelelési nyilatkozat

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Ezúton kijelentjük, hogy a termék:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Leírás IPX4
Típus ATTIX 751-61; ATTIX 751-71, ATTIX 751-71 MWF

Megfelel az alábbi szabványoknak:
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Az alábbi rendeletek alapján:
2006/42/EK irányelv a gépekről
2004/108/EC EMC irányelv 
2011/65/EK RoHS irányelv 

Hadsund 15-09-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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