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1 Bezpečnostné pokyny

Označovanie pokynov Predtým, než tento 
spotrebič spustíte 
do prevádzky si 
nutne prečítajte 
tento prevádzkový 
návod a odložte ho 

tak, aby ste ho mali vždy poruke.

Tento sym-
bol nájdete 
u bezpečnost ných 
pokynov, ktorých 
nedodržanie môže 
vyvolať nebez-

pečenstvo pre vysávač a jeho 
funkciu.

Týmto výstražným 
symbolom sú oso-
bitne označené 
bezpečnostné 
pokyny, ktorých 

nedodržanie môže vyvolať ne-
bezpečenstvo ohrozenia osôb.

Tu sú uvedené 
rady alebo poky-
ny, ktoré uľahčujú 

prácu a slúžia bezpečnosti pre-
vádzky.

Pre Vašu vlastnú bezpečnosť VAROVANIE
• Toto zariadenie 
nesmú používať 
osoby (vrátane 
detí), ktoré majú 
znížené fyzické, 
senzorické alebo 
duševné schop-
nosti, ani osoby 
bez patričných 
skúseností a zna-
lostí.
• Je potrebné do-
hliadať na deti, 
aby ste si boli istí, 
že sa s týmto za-
riadením nehrajú.
• Deti nesmú toto 
zariadenie čis-
tiť ani vykonávať 
jeho údržbu bez 
dozoru.
• Operátori musia 
byť adekvátne vy-
školení na použí-

vanie týchto zaria-
dení.
• Na stroji použí-
vajte iba zásuvku 
pre účely, ktoré sú 
uvedené v návode 
na používanie.
Používanie vy-
sávača podlieha 
platným národným 
predpisom. Okrem 
prevádzkových 
pokynov a záväz-
ných nariadení 
ohľadom preven-
cie nehôd platných 
v krajine používa-
nia dodržiavajte 
uznávané predpi-
sy zaručujúce bez-
pečné a správne 
použitie.
Nepoužívajte žiad-
ne nebezpečné 
pracovné techniky.
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Preprava Na zásobníku na nečistoty za-
istite pred prepravou všetky 
zámky. Vysávač nenakláňajte, 
ak je tekutina v zásobníku na 
nečistoty. Na zdvíhanie vysáva-

ča nepoužívajte hák žeriava. S 
vysávačom manipulujte opatrne 
počas prepravy.

Účel a zamýšľané použitie Toto zariadenie je určené na 
komerčné účely, napríklad do 
hotelov, škôl, nemocníc, výrob-
ných závodov, obchodov, kan-
celárií a požičovní.

Nasledujúce látky sa nesmú vy-
sávať:
– suché, vlhké, alebo zdraviu 

škodlivé prachy a materiály

– horúce materiály (horiace ci-
garety, horúci popol, tekutiny 
s teplotou nad 45 °C, atď.)

– horľavé, výbušné a agresív-
ne tekutiny (napr. benzín, rie-
didlá, kyseliny, lúhy, atď.)

– horľavé, explozívne a prašné 
(napr. horčíkový a hliníkový 
prach, atď.)

UPOZORNENIE
• Tento prístroj sa smie skla-
dovať iba v interiéri.
• Pravidelne čistite výškomer 
vodnej hladiny a kontrolujte 
ho, či nenesie známky poško-
denia.

Zariadenie vypnite a zástrčku 
vytiahnite z elektrickej zásuvky v 
nasledujúcich situáciách:
• pred čistením a údržbou;
• pred výmenou súčastí;
• pred zmenou celého zariade-

nia;
• ak sa tvorí pena alebo vyteká 

kvapalina.

Stroj pri používaní vždy položte 
na pevný podklad

Prevádzkovanie vysávača podlie-
ha platným národným predpisom. 
Okrem prevádzkového návodu 
a záväzných bezpečnostných na-
riadení platných v krajine jeho po-
užitia sa musia dodržiavať i vše-
obecné uznávané bezpečnostno-
-technické pravidlá pre bezpečnú 
a odbornú prácu.

Z bezpečnostného hľadiska sa 
treba vyvarovať akémukoľvek kri-
tickému pracovnému postupu.

Bezpečnostné opatrenia 
a bezpečnostné predpisy pri 
používaní spotrebiča

Pred spustením spotrebiča do 
prevádzky
Kábel prípojky na elektrickú sieť 
pravidelne kontrolovať na poško-
denie, ako napr. tvorenie trhlín 
alebo zostarnutie káblu.

NEBEZPEČENSTVO
V prípade, že je 
poškodený na-
pájací kábel, musí 
ho vymeniť výrob-
ný závod Nilfisk, 
jeho servisný tech-
nik alebo podob-
né kvalifikované 

osoby, aby sa pre-
dišlo akémukoľvek 
nebezpečenstvu.
Používajte iba ten typ napája-
cieho kábla, ktorý je uvedený v 
návode na obsluhu.

Snažte sa nepoškodiť napája-
cí kábel (napríklad prejazdom 
cez kábel, ťahaním alebo stla-
čením).

Pravidelne kontrolujte správny 
stav vysávačov. 

Pri odpájaní napájacieho kábla 
ťahajte iba za zástrčku (neťa-
hajte za kábel ani ho nenamá-
hajte).



1771) Zvláštne príslušenstvo modelových variantov
Preklad pôvodného návodu na použitie

Vysávanie tekutín Pri vytváraní peny, alebo pri vystú-
pení tekutiny z vysávača okamžite 
prerušte prácu a vyprázdnite od-
padovú nádobu.

Pred vysávaním tekutín sa musí 

skontrolovať funkcia obmedze-
nia stavu hladiny tekutiny (hadi-
ca automatickej regulácie stavu 
naplnenia).
Upozornenia k manipulácii s te-
kutinami nájdete v kapitole 5.

Elektrina Skontrolujte menovité napätie 
spotrebiča pred tým, než ho na-
pojíte na elektrickú sieť. Presved-
čite sa o tom, či na typovom štítku 
spotrebiča uvedené menovité na-
pätie súhlasí s napätím miestnej 
elektrickej siete.

Pri použití predlžovacieho vede-
nia sa smie použiť iba výrobcom 
uvedené, alebo silnejšie predlžo-
vacie vedenie – pozri odstavec 
9.4 “Technické údaje”.

Doporučujeme napojiť spotrebič 
na elektrickú sieť cez chránič. 
Tento preruší prívod elektrického 
prúdu ak presiahne zvodový prúd 
na dobu 30 ms hodnotu 30 mA 
voči uzemneniu, alebo vznikne 
uzemňovací elektrický okruh.

Pri použití predlžovacích vedení 
dbajte na minimálne prierezy žíl 
vedenia:

Dĺžka káblu
m

Prierez
<16 A <25 A

do 20 m ø1.5mm² ø2.5mm²

20 do 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²

Napojenie prúd vedúcich dielov 
(zástrčky, zásuvky a spojky), ako 
i uloženie predlžovacieho vedenia 
zvoľte tak, aby zostala udržaná 
ochranná trieda.

Vrchný diel vysávača nikdy nepo-
striekajte vodou: nebezpečenstvo 
pre osoby, nebezpečenstvo krát-
keho spojenia.

Musí sa dodržovať posledné vy-
danie IEC-nariadení.

Zásuvka ponorného čerpadla Zásuvka s krytím IP68 na 
ponornom čerpadle je navrh-
nutá pre napájanie vnútorného 
čerpadla zo siete.

Údržba, čistenie a opravné 
práce na spotrebiči

Prevádzajte iba tie údržbárske 
práce, ktoré sú popísané v tomto 
prevádzkovom návode.

Pred čistením a údržbou spotre-
biča zásadne vytiahnite zástrčku 
spotrebiča zo zásuvky.

Pred zapojením čerpadla mu-
síte vysávač vypnúť.

Vysávače musíte správne nain-
štalovať so zástrčkou zapojenou 
do elektrickej zásuvky s krytím 
IP68, t.j. naskrutkovať uzáver, 
zástrčku zapojiť do elektric-
kej zásuvky a utiahnuť poistný 

krúžok. Pri odpájaní vykonajte 
tieto kroky v opačnom poradí

Vysávač nikdy nepoužívajte, ak 
je filter poškodený.
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4  Obsluha / prevádzka
4.1 Prípojky
4.1.1 Pripojenie sacej hadice

1. Nasunúť saciu hadicu na 
zásobník.

2. Odtokovú hadicu na 
vodu napojiť na prípojku 
zásobníka.

Príslušenstvo a náhradné 
diely

Používať iba so spotrebičom do-
dané, alebo v prevádzkovom ná-
vode určené kefy. Použitie iných 
kief môže obmedziť bezpečnosť.

Používajte iba Nilfisk-originálne 
príslušenstvo a náhradné diely 
(pozri kapitolu 9.5). Použitie iných 
náhradných dielov môže ohroziť 
bezpečnosť.

2 Popis
2.1 Účel použitia V tomto návode k použitiu po-

písané spotrebiče sa hodia pri 
účelu zodpovedajúcemu nasa-
deniu k vysávaniu zdraviu ne-
škodlivých, nehorľavých tekutín, 

napr. vysávaniu zvyškovej vody 
po prasknutí vodovodného po-
trubia alebo po záplavách.

2.2 Ovládacie prvky 1 Rukoväť 
2 Držiak sacej rúry1)

3 Držiak príslušenstva
4 Vypínač spotrebiča 

s reguláciou sacieho výkonu
5 Prípojka pre odtokovú 

hadicu vody
6 Svorka uzáveru
7 Uzávery zásobníka
8 Rukoväť
9 Zásobník na smeti

10 Ponorné čerpadlo
11 Otočné koliesko s brzdou
12 Kôš na veľké nečistoty
13 Hadica automatickej 

regulácie stavu naplnenia
14 Vstupný fiting
15 Zásuvka ponorného 

čerpadla
16 Hák na kábel

3 Pred uvedením do prevádzky
3.1 Montáž vysávača

Niektoré diely príslušenstva sú 
vložené v balení zásielky a musia 
sa pred prvým použitím vysávača 
vybrať z balenia.

1. Vybrať z balenia všetky die-
ly príslušenstva1) a vysávač 
zmontovať dohromady.
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4.1.2 Elektrická prípojka

Prevádzkové napätie 
uvedené na typovom 

štítku musí súhla-
siť s napätím roz-

vodovej siete.

1. Dbať na to, aby bol vysávač 
vypnutý.

2. Zástrčku spotrebiča zastrčiť 
do podľa predpisov inštalo-
vanej zásuvky s ochranným 
kontaktom.

3. Zapnúť spínač osobnej 
ochrany1).

4.1.3 Napojenie ponorného 
čerpadla

Na zásuvku spotrebiča 
na ovládacom panely 
smie byť napojené iba 
zabudované ponorné 

čerpadlo.

1. Zástrčku ponorného čer-
padla zapojte do elektrickej 
zásuvky s krytím IP68, ktorá 
sa nachádza na ovládacom 
paneli, a utiahnite poistný 
krúžok.

4.2 Vysávač zapnúť
4.2.1 Poloha vypínača “ I ”

Ponorné čerpadlo sa nesmie spustiť 
do prevádzky v polohe spínača “I ”.
Pri maximálnom stave naplnenia 
sa vypne sací motor. Potom vypnúť 
spotrebič a zásobník vyprázdniť.

1. Vypínač spotrebiča presunúť 
do polohy “ I ”.

Sací motor sa rozbehne.

4.2.2 Poloha vypínača “auto”

 Pred nastavením 
vypínača do polohy 
“auto ” dbať na to, 

aby bolo ponorné čerpadlo napoje-
né na zásuvku spotrebiča.

Pri prázdnom zásobníku beží iba 
sací motor. Ak sa zásobník naplní 
vodou, potom sa zapne ponorné 
čerpadlo. Pri takmer plnom zásob-
níku sa zníži sací výkon. Pri plnom 
zásobníku sa sací motor vypne. 

1. Presunúť vypínač spotrebiča 
do polohy “auto ”.

Plnoautomatické vyprázdňova-
nie zásobníka sa tým aktivuje.

4.2.3 Poloha vypínača „  “

Poloha vypínača „  “ je poloha 
kontroly (so samostatným vrátením 
do pôvodnej polohy). Pri jednorázo-
vom prepnutí do tejto polohy pracu-
je ponorné čerpadlo 30 sekúnd.
Súčasne je ponorné čerpadlo chrá-
nené proti chodu na sucho.

1. Presunúť vypínač spotrebiča 
do polohy „  “.

S touto funkciou sa dá vyprázd-
niť zásobník.

Akonáhle podstatne  zníži ponorné 
čerpadlo hladinu vody, potom sa 
zase spustí sací motor. Pri úplnom 
vyprázdnení zásobníka sa vypne 
ponorné čerpadlo s časovým one-
skorením.
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6 Po práci
6.1 Vypnutie a uskladnenie 

vysávača
1. Vysávač vypnúť a vytiahnuť 

zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyprázdniť zásobník a zá-

sobník a vysávač očistiť.
3. Kábel prípojky zmotať a za-

vesiť na hák na kábel.
4. Príslušenstvo vložiť.
5 Vysávač uskladniť v suchej 

miestnosti, v ktorej bude 
chránený proti nepovolené-
mu použitiu.

5.1.1 Vysávanie tekutín POZOR!
Horľavé tekutiny nesmú byť 
vysávané.

Pred vysávaním tekutín sa musí 
skontrolovať funkcia obmedze-
nia stavu hladiny vody (hadica 
automatickej regulácie stavu 
naplnenia). (Pozri odstavec 
7.2.2 “Výmena filtračnej vložky”, 
krok 6.).
Nepoužívať vysávač ako vodné 
čerpadlo. Saciu hadicu alebo 

saciu dýzu neponoriť úplne do 
vody, ale vždy nasať i trochu 
vzduchu, aby sa turbína chráni-
la pred prehriatím.

Pri vytvorení peny prácu s vysá-
vačom okamžite prerušiť a vy-
prázdniť zásobník.

K zníženiu vytvárania peny použi-
te protipenový prostriedok Nilfisk 
Foam Stop (objednávacie číslo 
pozri odstavec 9.5 “Príslušen-
stvo”).

4.2.4 Regulácia sacieho 
výkonu

Na regulácii sacieho výkonu sa dá 
meniť počet otáčok motora vysá-
vača a tým i jeho sací výkon. Toto 
umožňuje precízne prispôsobiť 
sací výkon rozličným požiadav-
kám vysávania.

5 Oblasti použitia a pracovné metódy

5.1 Pracovné techniky Doplnkové príslušenstvo, sacie 
dýzy a sacie rúry, ak budú správ-
ne nasadené, môžu zvýšiť čistiaci 
účinok a znížiť čas a náklady na 
čistenie.
Účinné čistenie sa dosiahne do-

držiavaním niekoľkých zásad 
v kombinácii s Vašimi vlastnými 
skúsenosťami v špeciálnych ob-
lastiach.
Tuná nájdete niektoré zásadné 
upozornenia.

4.2.5 Dozor teploty Senzor sníma teplotu vystupu-
júceho vzduchu a zníži sací vý-
kon, akonáhle bude prekročená 
maximálna prípustná teplota. Pri 
príliš vysokej teplote vystupujú-

ceho vzduchu sa vypne sací 
motor. Vysávač vypnúť a nechať 
ho vychladnúť.
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7 Údržba

7.1 Plán údržby
Po práci V prípade potreby

7.2.1 Vyprázdnenie zásobníka na smeti  

7.2.2 Filtračnú vložku vyčistiť / vymeniť  

7.2 Údržbárske práce
7.2.1 Vyprázdnenie zásobníka na smeti

1. Odobrať vrchný diel vysáva-
ča z nádoby na odpad.

2. Uvolniť svorky uzáveru (1) 
a odobrať prstenec uzáveru 
(2) zo zásobníka.

3. Vybrať sito na hrubé nečisto-
ty a vyprázdniť ho.

4. Páku v rukoväti (3) vytiahnuť 
smerom nahor a zásobník 
nakloniť.

5. Vysaté nečistoty vysypať.
6. Vysaté nečistoty odstrániť 

podľa platných zákonných 
predpisov.

alebo:
3. Vybrať sito na hrubé nečisto-

ty a vyprázdniť ho.
4. Otvoriť uzávery zásobníka 

(4).
5. Zásobník vytiahnuť za ruko-

väte (5) z pojazdného stoja-
nu.

6. Vysaté nečistoty vysypať.
7 Prázdny zásobník vsadiť do 

pojazdného stojanu a uzav-
rieť uzávery (4).

8. Vysaté nečistoty odstrániť 
podľa platných zákonných 
predpisov.

11

33

11

K vyprázdneniu vysávaných 
tekutín: odobrať prstenec uzáveru, 
lebo úplné utesnenie je zaručené 
iba pri vysávaní.
Po vyprázdnení: predtým, než sa 
diely zase zbudujú dohromady 
očistiť okraj zásobníka, tesnenia 
v prstenci uzáveru a vrchný 
diel vysávača. Ak je tesnenie 
alebo drážka znečistené alebo 
poškodené, klesne výkon vysávača.
Predtým, než sa znovu vsunie 
sacia hadica: očistiť sací fiting 
a vsuvku hadice.

5 5 

5544

44

22

7.2.2 Filtračnú vložku 
vyčistiť / vymeniť

1. Spotrebič vypnúť a vytiahnuť 
zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. Odobrať vrchný diel vysávača 
z nádoby na odpad. Vrchný 
diel vysávača nepostaviť na 
odlučovač.

3. Postaviť vrchný diel vysávača 
filtračnou vložkou smerom 
nahor.

4. Oporný kôš filtračnej vložky 
točiť proti smeru hodinových 
ručičiek (2) a stiahnuť ho (3).

5. Vybrať filtračnú vložku.

Nikdy nevysávať bez filtračnej 
vložky!

1

2

3
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8 Odstraňovanie porúch

Porucha Príčina Odstránenie
‡ Motor nebeží > Poistka prípojnej zásuvky 

vypadla.
• Zapnúť poistku.

> Spínač ochrany osôb1) 
v prívodnom vedení vysávača 
zareagoval

• Aktivovať spínač ochrany 
osôb, pozri odstavec 4.1.2 
“Elektrická prípojka

> Zareagovala ochrana proti 
preťaženiu.

• Vypnite vysávač a nechajte ho 
približne 5 minút vychladnúť. 
Ak sa po vychladnutí nebude 
dať spustiť, obráťte sa na Nilfisk 
služby zákazníkom.

> Samovypínacia uhlíková kefka 
je opotrebovaná.

• Nechajte vymeniť uhlíkovú kef-
ku Nilfisk-servisom.

‡ Motor nebeží, poloha 
vypínača “I ”

> Zásobník je plný • Vypnúť spotrebič, vyprázdniť 
zásobník

‡ Motor nebeží, poloha 
vypínača “auto ”

> Zásobník je plný, ponorné 
čerpadlo je preťažené alebo 
vadné

• Skontrolovať ponorné 
čerpadlo, podľa potreby ho 
nechať vymeniť Nilfi sk – 
servisnou službou

> Zásobník je plný. Ponorné 
čerpadlo nie je zapojené v 
zástrčke

• Napojiť ponorné čerpadlo

> Automatika stavu naplnenia 
je vadná

• Nechať vymeniť automatiku 
stavu naplnenia Nilfi sk - 
servisnou službou

‡ Ponorné čerpadlo nebeží, 
poloha vypínača je “auto ” 
alebo „  “

> Obežné koleso čerpadla je 
blokované nečistotou

• Odstrániť nečistoty

> Ochrana proti preťaženiu 
zareagovala

• Nechať vychladnúť ponorné 
čerpadlo

> Ponorné čerpadlo je vadné • Vymeniť ponorné čerpadlo

6. Skontrolovať antistatickú 
svorku (4) na poškodenie 
a podľa potreby ju nechať 
vymeniť Nilfisk – servisnou 
službou.

7. Prečistiť hadicu automatickej 
regulácie stavu naplnenia 
(5) a skontrolovať ju na po-
škodenia, podľa potreby ju 
nechať vymeniť Nilfisk – ser-
visnou službou.

8. Vsadiť novú filtračnú vložku.
9 Nasadiť oporný kôš filtračnej 

vložky a upevniť ho točením 
v smere hodinových ručičiek.

10. Použitú filtračnú vložku od-
strániť podľa platných zákon-
ných predpisov.

4

5
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9 Ostatné
9.1 Opätovné využitie 

spotrebiča
Vyslúžilý spotrebič okamžite 
urobiť neupotrebiteľným.

1. Vytiahnuť sieťovú zástrčku 
a prerezať kábel prípojky.

Nedávajte elektrické spotrebiče 
do domáceho odpadu!

Podľa Európskej smernice 
2012/19/EU o starých elektric-
kých a elektronických prístro-
joch sa musia použité elektric-
ké spotrebiče zbierať oddelene 
a musia sa opätovne využiť.
Pri otázkach sa obráťte prosím 
na Váš obecný úrad, alebo na 
Vašu najbližšiu predajňu.

9.2 Záruka Pre záruku a záručné podmienky 
platia naše všeobecné obchodné 
podmienky. Zmeny z dôvodov 
technických inovácií sú vyhrade-
né.

9.3 Údržba  Pravidelnú údržbu a kontrolu 
zariadenia môže vykonávať iba 
vhodne kvalifikovaný personál 
v súlade s príslušnými právny-
mi predpismi a nariadeniami. 
Často a po opravách alebo 
úpravách by sa mali vykonávať 
najmä elektrické skúšky zapo-
jenia uzemnenia a kontrolovať 
izolačný odpor a stav ohybného 
napájacieho kábla.
 Vysávač MUSÍ byť v prípade 
akejkoľvek poruchy vyradený z 
prevádzky, kompletne skontro-
lovaný a opravený autorizova-
ným servisným technikom. 

Tento vysávač je určený na ne-
pretržitú intenzívnu prácu. Pra-
chové filtre sa musia vymeniť v 
závislosti od počtu prevádzko-
vých hodín. 
Vysávač čistite suchou han-
dričkou a malým množstvom 
leštidla.

Porucha Príčina Odstránenie
‡ Znížený sací výkon > Regulácia sacieho výkonu 

je nastavená na príliš nízky 
výkon

• Nastaviť sací výkon, pozri 
odstavec 4.2.4 “Regulácia 
sacieho výkonu”

> Sacia hadica / dýza je 
upchatá

• Vyčistiť saciu hadicu / dýzu

> Filtračná vložka je znečistená • Pozri odstavec 7.2.2 “Filtračnú 
vložku vyčistiť / vymeniť”

‡ Žiadny sací výkon > Zásobník je plný • Vypnúť spotrebič. Vyprázdniť 
zásobník

‡ Kolísanie napätia > Príliš vysoká impedancia 
zdroja napájania.

• Prístroj napojiť na inú zásuvku, 
ktorá sa nachádza bližšie 
k poistkovej skrini. Ak je 
impedancia odberového miesta 
≤ 0,15 Ω, potom sa neočakáva 
vyššie kolísanie napätia ako 
7 %.



184 1) Zvláštne príslušenstvo modelových variantov
Preklad pôvodného návodu na použitie

9.4 Technické údaje
ATTIX 751-61 / ATTIX 751-71 / ATTIX 751-71 MWF ATTIX 19 GALLON AE

EÚ CH, DK US 120 V
Napätie V 220-240 220-240 110-120
Sieťová frekvencia Hz 50/60 50/60 60
Poistka A 16 10 15
Spotreba energie W (HP) 1200 1200 800 (1.1)
Príkon zásuvky spotrebiča W (HP) 650 650 650 (0.8)
Celkový príkon W (HP) 1850 1850 1440 (1.9)

Objemový prietok (vzduch) l/min 
(cfm) 3600 (127) 3600 (127) 3600 (127)

Podtlak 
(dopravná výška vody) Pa (in) 23000 (93) 23000 (93) 23000 (93)

Hladina akustického tlaku  LPA 
(IEC 60335-2-69) dB(A) 65 ± 2 65 ± 2 65 ± 2

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

Prevádzková úroveň hluku dB(A) 57 ± 2 57 ± 2 57 ± 2
Trieda ochrany I I I
Stupeň ochrany (mokrý, prach) IP X4 IP X4 IP X4
Hmotnosť kg (lb) 33 30,7 33 (73)

Špecifikácie a podrobnosti sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

9.5 Príslušenstvo 
Názov Objednávacie číslo

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

9.6 EG – konformné prehlásenie
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

týmto výhradne vyhlasujeme, že výrobok:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Popis IPX4
Typ ATTIX 751-61; ATTIX 751-71, ATTIX 751-71 MWF

je v súlade s nasledujúcimi normami:
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
V súlade s ustanoveniami:
smernice o strojoch č. 2006/42/ES,
smernice o EMK č. 2004/108/ES, 
smernica RoHS č. 2011/65/ES, 

Hadsund 15-09-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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