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1 Bezpečnostné pokyny

Vysvetlivky k upozorneniam V tejto príručke uvedené 
bezpečnostné upozor-

nenia, pri ktorých 
nedodržaní môže 

prísť k ohrozeniu 
osôb, sú označe- né týmto symbo-
lom nebezpečenstva.

Tuná sú uvede-
né rady alebo 

upozornenia, kto-
ré uľahčujú prácu 

a podporujú bezpečnosti práce.

Predtým, než spustí-
te vysokotlaký čis-
tič do prevádzky, 
prečítajte si nutne 
návod k použitiu a 

odložte ho tak, aby 
ste ho mali vždy poruke.

Tento symbol nájdete 
u bezpečnostných upo-

zornení, pri ktorých 
nedodr žan í  môžu 

vzniknúť nebezpečen-
stvá pre zariadenie a jeho 

funkciu.

High Pressure Washer - 
SAFETY INSTRUCTIONS
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2.2 Ovládacie elementy 1 Striekacia pištoľ
2 Držiak na striekaciu rúru
3 Ovládací panel
4 Ukazovateľ stavu naplnenia 

nádrže čistiaceho prostriedku
5 Plniace hrdlo pre čistiaci 

prostriedok A
6 Blokovanie krytov
7 Blokovanie dverí
8 Prípojka vysokotlakovej hadice
9 Hlavný prepínač 
10 Display (teplota / kódy)
11 Regulátor teploty
12 Zohrievanie bojlera je v 

prevádzke

13 Pracovná teplota bola 
dosiahnutá

14 Mala by sa previesť prehliadka 
u Nilfisk-servisu

15 Doplniť olej čerpadla
16 Dávkovanie čistiaceho 

prostriedku
17 Tlakomer
18 Kontrolka prevádzkyschopnosti
19 Otočné ko lečko s brzdou
20 Vodná prípojka
21 Nádoba pre čistiaci prostriedok B1)

22 Rukoväť k otvoreniu krytu

2 Popis

2.1 Účel použitia spotrebiča Táto vysokotlaková čistička bola 
vyvinutá pre profesionálne nasa-
denie v

- poľnohospodárstve
- živnostenských výrobniach
- logistike
- k čisteniu vozidiel
- verejných zariadeniach
- živnostenských čistiarňach
- stavebníctve
- potravinárskom priemysle
atď.

V kapitole 5 je popísané použitie 
vysokotlakovej čističky pri rôznych 
čistiacich úlohách.

Používať prístroj iba tak, ako je po-
písané v tomto návode k obsluhe. 
Použitie prístroja nezodpovedajúce 
jeho účelu môže viesť k poškodeniu 
prístroja alebo čisteného povrchu, 
alebo môže viesť k zraneniam.

Pozri stranu 2 v prednej časti tohto 
návodu na obsluhu.
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3 Pred spustením do prevádzky

3.1 Doprava/postavenie

A B

3
0
1
0
0
2
3
5
2

1. Najbezpečnejší spôsob zodvi-
hnutia stroja, je jej zodvihnutie 
vysokozdvižným vozíkom. Šípky 
na zobrazení ukazujú najvhod-
nejšie body vsunutia vidlice 
vysokozdvižného vozíka.

2. Tiež je možné, zodvihnúť stroj 
ručne z palety. Kvôli hmotnosti 
stroja by túto prácu mali vykonať 
ale najmenej tri osoby. 

POZOR! 
N e n a d v i h u j t e  s t r o j  z a  n á -
drž z umelej  hmoty, lebo by 
sa táto mohla uvolniť z rámu. 
Najlepšie body uchytenia sú 
– za rukoväť 
– za rám, medzi prednými kolies-

kami a riadiacimi kolieskami.

3.2 Spotrebič zabrzdiť 1. Pred prvým spustením do pre-
vádzky spotrebič starostlivo 
skontrolovať na nedostatky 
a poškodenia a zistené škody 
nahlásiť okamžite Vášmu Nilfisk-
-predavačovi.

2. Spotrebič spustiť do prevádzky 
iba v bezchybnom stave.

3. Spotrebič zabrzdiť.

3.3 Naplniť zásobníky 
čistiacich prostriedkov

1. Naplniť zásobníky čistiacich 
prostriedkov (A) a (B) Nilfisk-čis-
tiacim prostriedkom. 

 Množstvo náplne pozri kapitolu 
9.3 Technické údaje.

3.4 Napojiť vysokotlakovú 
hadicu

1. Napojiť vysokotlakovú hadicu 
rýchlospojkou na prípojku vyso-
kého tlaku spotrebiča.
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3.5 Napojiť hadicu na vodu 1. Priloženú vsuvku namontovať na 
hadicu na vodu.

2. Hadicu na vodu premyť pred 
napojením na spotrebič krátko 
vodou, aby sa do spotrebiča 
nedostal piesok alebo iné ne-
čistoty.

3. Hadicu na vodu napojiť rýchlo-
spojkou na vodovodnú prípojku.

4. Otvoriť vodovodný kohútik.

A

B

C

UPOZORNENIE!
Potrebné množstvo vody a tlak vody 
pozri kapitolu 9.3 Technické údaje.
Pri zlej kvalite vody (plávajúci pie-
sok, atď.) zabudovať vodný filter na 
vtoku vody.
Pre napojenie spotrebiča použiť 

tkanivom zosilenú hadicu na vodu 
s menovitou svetlosťou najmenej 
3/4“ (19 mm).
3.6 Elektrická prípojka

POZOR!

Spotrebič pripojiť iba na elektrickú 
inštaláciu, ktorá bola prevedená 
podľa predpisov.
1. Dodržujte bezpečnostné upo-

zornenia z kapitoly 1.
2. Vsuňte zástrčku prístroja do 

zásuvky.

3.7 Zachytiť nemrznúcu 

zmes
Systém trubkových vedení spotre-

biča bol vo výrobe naplnený nemrz-
núcou zmesou. Na začiatku vystu-
pujúcu tekutinu (cca 3 l) zachyťte 
do nádoby pre neskoršie použitie.

4 Obsluha / prevádzka

4.1 Napojiť striekaciu rúru na 
striekaciu pištoľ

1. Modrú rýchlospojku striekacej 
pištole presunúť dopredu a za-
blokovať ju natočením smerom 
doľava.

2. Vsuvku striekacej rúry strčiť do 
rýchlospojky a modrú rýchlo-
spojku natočiť doprava.

3. Striekaciu rúru (alebo iné prí-
slušenstvo) potiahnuť smerom 
dopredu, aby sa zistilo, či je táto 
pevne spojená so striekacou 
pištoľou.

UPOZORNENIE!
Vsuvku očistiť pred zasunutím do 
striekacej pištole od eventuálnych 
nečistôt.
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4.2 Spotrebič zapnúť 1. Presunúť hlavný spínač do polo-
hy .

Riadiaca elektronika prevedie test 
spotrebiča.
Na display sa objaví približne 1 
sekundu „---„.

 sa rozsvieti.

Prevádzka so studenou vodou:
2. Natočiť volič teploty vody (A) 

doľava až na doraz.
3. Hlavný spínač (B) presunúť do 

správnej polohy .

Prevádzka s horúcou vodou:
2. Nastaviť teplotu vody na voliči 

(A). 
 Pri zohrievaní bliká kontrolka 

. Keď sa dosiahne nastavená 
teplota vody svieti kontrolka  

 neprerušovane.
3. Hlavný spínač (B) presunúť do 

správnej polohy .
4. Striekaciu pištoľ odblokovať a 

stisnúť.
5. Bezpečnostné blokovanie strie-

kacej pištole použiť i pri krátkych 
prerušeniach práce.

0
I

M

5%
ca. ca.

3%

5%

3%

1%1%

3
0
1
0
0
2
3
5
2

A
B

Automatická regulácia teploty
Elektronicky riadený zmiešavací 
ventil reguluje zvolenú pracovnú 
teplotu, ak sa v bojleri nachádza 
dostatočné množstvo horúcej vody. 
Ak nebude voda v bojleri dostatoč-
ne horúca, potom bude podkročená 
zvolená pracovná teplota a kontrol-
ka  zhasne.
1. Počkajte, kým sa voda v bojleri 

zase zohreje (kontrolka  bli-
ká počas zohrievania)

alebo:
2. Môžete pracovať ďalej s nižšou, 

ako nastavenou pracovnou tep-
lotou.

Pri priebežnej práci sa pracovná 
teplota ustáli na nasledujúcich hod-
notách:

MH 5M E Pracovná 
teplota

E 12 34°C
E 24 46°C

Udané hodnoty sa vzťahujú na tep-
lotu prítokovej vody o 12°C. Ak sa 
privedie teplejšia voda (prípustná 
do max. 70°C), dosiahnu sa vyššie 
hodnoty.

UPOZORNENIE!
20 sekúnd po uzavretí striekacej 
pištole sa spotrebič automaticky 
vypne. Spotrebič sa dá spustiť do 
prevádzky novým stisnutím strieka-
cej pištole.

4.3 Použitie čistiacich 
prostriedkov

1. Nastaviť požadovanú koncen-
tráciu čistiaceho prostriedku 
(A) alebo (B) na dávkovacom 
ventile.

2. Postriekať čistený objekt.
3. Podľa stupňa znečistenia nechať 

prostriedok účinkovať. Potom ho 
vysokotlakovým prúdom umyť 
dočista.

POZOR!
Čistiace prostriedky 
nesmú prischnúť. 
Mohli by poškodiť 
čistenú povrchovú 
plochu!

Údaje v percentách na zobrazení sú 
iba približné údaje.

Pre špeciálne použitie (napr. dezin-
fikovanie) sa musí nasávané množ-
stvo čistiaceho prostriedku zistiť 

zmeraním jeho presnej spotreby. 
Prietok vody spotrebičom pozri ka-
pitolu 9.3 Technické údaje.
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5.1.2 Naniesť čistiaci 
prostriedok a penu

Čistiaci prostriedok a pena by sa mali nastriekať na suchú povrchovú plo-
chu, aby sa čistiaci prostriedok dostal bez ďalšieho zriedenia do kontaktu 
s nečistotou. Na zvislých plochách pracovať odspodu smerom nahor, aby 
ste sa vyhli šmuhám, keď bude stekať rozriedený čistiaci prostriedok. Ne-
chať účinkovať niekoľko minút, a potom očistiť vysokotlakovým prúdom. 
Nenechať čistiaci prostriedok zaschnúť.

5.1.3 Teplota Čistiaci účinok sa zosilí vyššou teplotou.
Obzvlášť tuky a oleje sa dajú ľahšie a rýchlejšie odstrániť. Proteíny sa dajú 
najlepšie odstrániť pri teplote okolo 60°C. Oleje a tuky pri teplote 70°C 
až 90°C.

5.1.4 Mechanický účinok Pre odstránenie silných vrstiev nečistôt je nutný prídavný mechanický úči-
nok. Špeciálne striekacie trubky a (rotujúce) kefy ponúkajú najlepší efekt 
pri odstraňovaní vrstiev nečistôt.

5.1.5 Vysoký vodný výkon a 
vysoký tlak

Vysoký tlak nieje vždy to najlepšie riešenie. Vysoký tlak môže poškodiť i 
povrchové plochy. Čistenie závisí i od vodného výkonu. Tlak vo výške 100 
barov je dostatočný k čisteniu motorových vozidiel (v spojení s teplou vodou). 
Väčší vodný výkon umožňuje zmytie a odstránenie nečistôt.

5 Oblasti použitia a pracovné metódy

5.1 Všeobecné informácie Účinné čistenie vysokým tlakom sa dosiahne dodržaním niekoľkých málo 
smerníc, kombinovaných s vlastnými skúsenosťami v špeciálnych oblas-
tiach. Príslušenstvo a čistiace prostriedky môžu pri správnom nasadení 
zvýšiť čistiaci účinok. Tuná nájdete zásadné informácie.

5.1.1 Namočiť Zaschnuté zbytky a hrubé vrstvy nečistoty sa dajú odstrániť alebo odmočiť, 
ak tieto boli dostatočnú dobu namočené. Ideálna metóda obzvlášť v poľ-
nohospodárstve – napr. maštale. Najlepší účinok sa dosiahne nasadením 
penových alebo alkalických čistiacich prostriedkov. Nastriekať povrch 
roztokom čistiaceho prostriedku a nechať ho 30 minút účinkovať. Potom 
sa dá povrch podstatne rýchlejšie opracovať vysokotlakovým prúdom.
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5.2  Typické použitie
5.2.1 Poľnohospodárstvo

Nasadenie Príslušenstvo Metóda

Stajne
maštale pre svine

čistenie stien, 
podláh, vybavenia 

dezinfekcia

penový injektor
penový hrot
Powerspeed
Floor Cleaner

Čistiaci prostriedok
Universal
Alkafoam

Dezinfekcia 
DES 3000 

1. Namočiť – nastriekať penu na všetky povrchy (odspodu 
smerom nahor) a nechať 30 minút účinkovať.

2. Odstrániť nečistoty vysokým tlakom a popr. zodpovedajú-
cim príslušenstvom. Na zvislých plochách pracovať zase 
odspodu smerom nahor.

3. K odplaveniu veľkého množstva nečistôt nastaviť prístroj 
na najväčší vodný výkon.

4. Aby sa zabezpečila hygiena, používať iba doporučené 
dezinfekčné prostriedky. Dezinfekčné prostriedky naniesť 
až po úplnom odstránení nečistôt.

Vozový park
traktor,
pluh atď

štandardný hrot
injektor čistiaceho 
prostriedku
Powerspeed hrot
zahnutý hrot a umývač 
podvozkov
kefy

1. Naniesť čistiaci prostriedok na povrch a nechať odmočiť 
znečistenie. Pracovať smerom odspodu nahor.

2. Ostriekať prúdom vysokého tlaku. Pracovať zase smerom 
odspodu nahor. Používajte patričné príslušenstvo k očis-
teniu ťažko prístupných miest.

3. Čistite chúlostivé diely, ako motory a gumu, s nízkym 
tlakom, aby ste predišli ich poškodeniu.

5.2.2 Vozidlá

Nasadenie Príslušenstvo Metóda

Povrchy vozidiel štandardný hrot,
injektor čistiaceho 
prostriedku, zahnutý 
hrot a umývač 
podvozkov,
kefy

Čistiace prostriedky
Aktive Shampoo
Aktive Foam
Sapphire
Super Plus
Aktive Wax 
Allosil 
RimTop

1. Naniesť čistiaci prostriedok na povrchovú plochu k od-
stráneniu nečistoty. Pracovať smerom odspodu nahor. K 
odstráneniu zbytkov hmyzu postriekať napred napr. Allo-
sil-om, potom zmyť nízkym tlakom a očistiť celé vozidlo za 
pomoci čistiaceho prostriedku.

 Čistiaci prostriedok nechať cca 5 minút účinkovať. Kovové 
povrchy môžu byť očistené s Rim Top.

2. Ostriekať vysokotlakovým prúdom. Pracovať znovu sme-
rom odspodu nahor. Používajte patričné príslušenstvo pre 
ťažko dostupné miesta. Používajte kefy. Krátke striekacie 
trubky sa hodia k očisteniu motorov a vnútra blatníkov. 
Zahnuté striekacie trubky k umytiu podvozka.

3. Čistite chúlostivé diely ako motory a gumu nízkym tlakom, 
aby ste sa vyhli ich poškodeniu.

4. Naneste vysokotlakovým prístrojom tekutý vosk, aby sa 
znížilo nové znečistenie.
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6 Po práci

6.1 Vypnúť spotrebič 1. Vypnúť hlavný spínač, spínač do 
polohy „OFF“.

2. Uzavrieť vodovodný kohútik.
3. Stisnúť striekaciu pištoľ, až po-

kým sa spotrebič nezbaví tlaku.
4. Založiť bezpečnostné blokova-

nie na striekaciu pištoľ.

0
I

M

6.2 Oddeliť zásobovacie 
vedenia

1. Uzavrieť vodovodný kohútik.
2. Hadicu na vodu odpojiť od spot-

rebiča.
3. Aby sa predišlo pracovným úra-

zom, malo by sa vedenie elek-

6.3 Skladovanie (bezpečné 
skladovanie proti mrazu)

1. Prístroj skladovať v suchu a nie-
pod bodom mrazu.

trickej prípojky a vysokotlaková 
hadica vždy starostlivo zmotať.

4. Striekaciu rúru a príslušenstvo 
odložiť do držiakov.

5.2.3 Stavebníctvo a priemysel

To je iba niekoľko málo príkladov nasadenia. Každá úloha čistenia je iná. 
Kvôli najlepším výsledkom sa dajte do styku s Vašim Nilfisk-predavačom.

Nasadenie Príslušenstvo Metóda

Povrchy 

kovové predmety

penový injektor
štandardný hrot
zahnutý hrot
hlava na čistenie nádrží

Čistiaci prostriedok
Intensive
J25 Multi
Combi Aktive
Alkafoam 

Dezinfekčný 
prostriedok
DES 3000 

1. Naniesť hrubú vrstvu peny na suchý povrch. Na zvislých 
plochách pracovať smerom odspodu nahor. Penu nechať 
cca 30 minútu účinkovať. Tým sa dosiahne optimálny 
efekt.

2. Ostriekať vysokotlakovým prúdom. Používajte patričné 
príslušenstvo. Použite vysoký tlak k odstráneniu nečistôt. 
Použite nízky tlak a vysoký vodný výkon k odplaveniu ne-
čistôt.

3. Dezinfekčné prostriedky naniesť až po úplnom odstránení 
nečistoty.

Silné znečistenie, napr. na bitúnkoch, sa dá odplaviť veľkým 
množstvom vody.
Hlavy na čistenie nádrží slúžia k čisteniu sudov, kadí , zmie-
šaných nádrží atď. Čistiace hlavy nádrží sú poháďané hyd-
raulicky alebo elektricky a umožňujú automatické očistenie 
bez stáleho dozoru

zhrdzavené, 
poškodené povrchy 
pred opracovaním

zariadenie vlhkého 
prúdu

1. Zariadenie vlhkého prúdu spojiť s vysokotlakovým čis-
tiacim prístrojom a saciu hadicu zastrčiť do zásobníka s 
pieskom.

2. Počas práce nosiť ochranné okuliare a ochranné obleče-
nie.

3. Zmesou piesku a vody sa dá odstrániť hrdza a lak.
4. Po opieskovaní plochu uzavrieť proti zhrdzaveniu (kov) 

alebo hnilobe (drevo).
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7 Údržba

7.1 Plán údržby

7.2 Údržbárske práce
7.2.1 Vyčistiť vodný filter

V prítoku vody sú zabudované 
dve sitá, ktoré zachytávajú väčšie 
nečistoty, aby sa tieto nedostali do 
vysokotlakového čerpadla.

1. Spojku odskrutkovať.
2. Filter vybrať nástrojom a vyčistiť 

ho.

3. Vyčistiť filter vo vstupe do vyso-
kotlakového čerpadla.

Týždenne
Po prvých 50tich 
prevádzkových 

hodinách

Každé 6 
mesiace alebo 
každých 500 

prevádzkových 
hodín

Podľa 
potreby

7.2.1 Vyčistiť vodný filte

7.2.2 Kontrola oleja čerpadla

7.2.3 Výmena oleja čerpadla

7.2.2 Kontrola oleja čerpadla 1. Skontrolovať farbu oleja čerpad-
la.

 Pri šedej alebo bielej farbe oleja 
vymeniť olej čerpadla, ako je 
popísané v kapitole 7.2.3.

2. Podľa potreby doplniť olej čer-
padla do chladného spotrebiča.

 Druh oleja pozri kapitolu 9.3 
Technické údaje.
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7.2.3 Výmena oleja čerpadla 1. Otvoriť vypúšťaciu skrutku oleja 
(A) na spodnej strane telesa čer-
padla, vystupujúci olej zachytiť 
do vhodnej nádoby a odstrániť 
podľa predpisov.

2. Skontrolovať tesnenie a výpust-
nú skrutku znovu zaskrutkovať.

3. Naplniť olej a hrdlo na naplňova-
nie znovu uzavrieť.

 Druh oleja a množstvo oleja pozri 
kapitolu 9.3 Technické údaje.

A

Údaje na 
display

Príčina Odstránenie

HopHop > motor je prehriaty • hlavný spínač presunúť do polohy „OFF“, 
nechať spotrebič vychladnúť

• eventuálne vypadla jedna fáza, nechať 
skontrolovať elektrickú prípojku

HOSHOS > Bojler je prehriaty Spotrebič nechať vychladnúť, ak sa táto chyba 
bude viackrát opakovať, informovať Nilfisk-
Service, prevádzka so studenou vodou možná.

LEALEA > Netesnosť • Hlavný spínač presunúť do polohy „OFF“, 
potom ho znovu zapnúť.

> striekacia pištoľ je netesná • skontrolovať striekaciu pištoľ

> vysokotlaková hadica, 
vysokotlakové nákrutky alebo 
trubkové vedenie je netesné

• dotiahnuť skrutkovacie spojenia, vymeniť 
vysokotlakovú hadicu alebo trubkové vedenie

> Nádrž čistiaceho prostriedku je 
prázdna

• Naplniť nádrž čistiaceho prostriedku, alebo 
presunúť dávkovací ventil do polohy „OFF“

> prítokový filter vody je znečistený • vyčistiť filter (pozri kapitolu 7.2.1)

> vysokotlakové čerpadlo nasáva 
vzduch

• odstrániť netesnosti

LLHLLH > žiadna voda v bojleri • skontrolovať prítok vody

LLPLLP > vodný kohútik uzatvorený, alebo 
prítok vody príliš malý

• požiadavky pozri kapitolu 9.3 Technické údaje

POL POL > stav naplnenia oleja čerpadla je 
príliš nízky

• doplniť olej čerpadla (pozri kapitolu 7.2.2)

S1C, S2C, S1C, S2C, 
S10, S20S10, S20

> senzor teploty je vadný upovedomiť Nilfisk servis, prevádzka so 
studenou vodou možná

UPCUPC > chyba mikroprocesora upovedomiť Nilfisk servis

8 Odstránenie porúch

8.1 Údaje na display
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8.2 Ukazovatele na ovládacom paneli

8.3 Ďalšie poruchy

Ukazovateľ na ovládacom 
paneli

Príčina Odstránenie

 bliká > pozri LLP • pozri LLP

 bliká
> bojler sa zohrieva • normálna prevádzka

 svieti
> zvolená teplota vody bola do-

siahnutá
• normálna prevádzka

 bliká > interval servisu: servis sa musí 
previesť za 20 hodín

upovedomiť Nilfisk servis

 svieti > interval servisu prekročený upovedomiť Nilfisk servis

 svieti > olej čerpadla je na minimu • doplniť olej čerpadla

Porucha Príčina Odstránenie

  nerozsvieti sa > zástrčka nie je zastrčená •  vsunúť zástrčku do zásuvky

• skontrolovať dostatočné istenie (pozri kapitolu 
9.3 Technické údaje)

tlak je príliš nízky > vysokotlaková dýza je opot-
rebovaná

• vymeniť vysokotlakovú dýzu

> Nádrž čistiaceho 
prostriedku je prázdna

• Naplniť nádrž čistiaceho prostriedku, alebo 
presunúť dávkovací ventil do polohy „OFF“

chýba čistiaci prostrie-
dok

> zásobník čistiaceho pros-
triedku je prázdny

• doplniť zásobník čistiaceho prostriedku

> zásobník čistiaceho pros-
triedku je zanesený

• vyčistiť zásobník čistiaceho prostriedku

> sací ventil na sacej hadici 
čistiaceho prostriedku je 
znečistený

• vybudovať sací ventil a vyčistiť ho

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/EG o starých 
elektrických a elektronických 
prístrojoch sa musia použité 
elektrické 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 platia naše všeobecné 
predajné a dodávateľské podmien-
ky.

Zmeny v zmysle technického pok-
roku sú vyhradené.
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9.3 Technické údaje
MH

5M-150/750 E12 5M-150/750 E24
Napätie 400 V       / 3~/ 50Hz EU EU
Poistka A 25 50
Elektrický príkon kW 16 28
Výkon zohrievania kW 12 24
Pracovný tlak bar/MPa 150/15
Prípustný tlak bar/MPa 250/25
Prietokové množstvo (max) l/h 750
Prietokové množstvo Q

IEC l/h 720
Prípustná teplota °C 80
Max. prítoková teplota °C 70
Max. prítokový tlak vody bar/MPa 10/1
Rozmery d x š x v mm 1150 x 702 x 987
Hmotnosť prístroja kg 131,5 134,5
Hladina akustického tlaku odstup 1 m 
EN 60704-1 dB (A)

dB(A) 70,4

Výkonnostná hladina hluku LW
A dB(A) 85,4

Vibrácie ramena-ruky m/s² <2,5
Reaktívna sila N 36
Bojler l 74
Zásobníky čistiacich prostriedkov l 35 / 10
Množstvo oleja vysokotlakového čerpadla l 1,0
Druh oleja SAE 15W-40

9.4 Vyhlásenie o zhode so smernicami EK
My,
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

týmto výhradne vyhlasujeme, že výrobok:
HPW - Professional - Mobile
Popis: 400/3/50, IPX5
Typ MH 5M E

je v súlade s nasledujúcimi normami:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-79:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000
EN 50581:2012

V súlade s ustanoveniami:
Smernica Európskeho spoločenstva o strojoch a strojných zariadeniach č. 2006/42/ES
Smernice o EMK č. 2004/108/ES 
Smernica RoHS č. 2011/65/ES 
Smernica 2000/14/ES o emisiách hluku – Postup zhodnotenia zhody v súlade s prílohou V.

- Hladina akustického tlaku [dB]: 83-93   
- Garantovaná hlučnosť [dB]: 86-94

Hadsund 02-10-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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