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1. Instrukce pro v�echny modelové �ady

1.1 V�eobecné instrukce
P�ed uvedením dmychadla/výv�vy do provozu si prosím pozorn�  p�e�t�te  tuto  p�íru�ku,  abyste  m�li
jistotu, �e dmychadlo/výv�va bude uvedeno do provozu správným zp�sobem.

Ujist�te se, �e postupujete podle ní�e popsaných, bezpe�nostních pokyn�.

Nesprávným zacházením vzniká riziko vá�ného zran�ní.

1.1.1  Upozorn�ní p�ed uvedením do provozu
�� Tato  dmychadla/výv�vy  jsou   konstruována   pouze  pro    dodávku   vzduchu  (sání). Nasávané  médium

p�echází p�es �ásti dmychadla, které jsou pod proudem. Vstup ho�lavých plyn� nebo  kapaliny do za�ízení
by mohlo proto zp�sobit  výbuch  nebo  elektrický  zkrat. 

�� Zkontrolujte   �títek   p�ipevn�ný  na   t�lese  dmychadla/výv�vy  a   ujist�te   se,  �e  je  dmychadlo/výv�va
pou�íváno pouze pro p�edepsané nap�tí.

�� Tam,  kde  není mo�né p�eru�it  dodávku  vzduchu,  nap�íklad  v  rybích sádkách, zajist�te  v�dy  náhradní
dmychadlo. Náhradní dmychadlo  doporu�ujeme  ka�dý druhý m�síc zku�ebn� zapnout, pro ov��ení  jeho
funk�nosti.

1.1.2  Manipulace a skladování
�� P�i manipulaci  uchopte  dmychadlo /výv�vu v�dy  za  jeho  spodní �ást. V �ádném  p�ípad�  nepou�ívejte 

k uchopení sí�ový p�ívod nebo kryt  filtru.

�� Dmychadla/výv�vy   musí   být  skladována  v   suchém   prost�edí   a   okolní   teplota   nesmí   být   ni��í
ne�  �10 oC.  Nízká teplota m��e mít  vliv  na   stálost permanentního  magnetu a  v  n�kterých  p�ípadech
m��e ovlivnit také  celkový výkon  za�ízení.

�� Dmychadla/výv�vy nesmí být  skladována na  p�ímém  slunci   nebo  p�i  vysokých  teplotách.  Mohlo  by 
dojít ke zhor�ení  vlastností  pry�ových �ástí  uvnit�  dmychadla /výv�vy.  Pro zaji�t�ní  del�í   �ivotnosti 
membrán  je doporu�ováno skladování  na  temném  míst� p�i teplot� kolem 10 oC.

1.1.3 Instalace
�� Instalaci  dmychadla/výv�vy (v�etn�  elektrického a vzduchového vedení)  by  m�l   provád�t  pro�kolený 
        pracovník. Nesprávná  instalace  by mohla  zp�sobit unikání  vzduchu  nebo  elektrický zkrat a  následn�

po�ár.

1.1.4  Umíst�ní dmychadla/výv�vy
�� Neinstalujte dmychadlo/výv�vu na míst�, kde by bylo  vystaveno  pov�trnostním   vliv�m  (de�ti, sn��ení..).

V  p�ípad�, �e  dmychadlo  bude  umíst�no  vn�  budovy,  v�dy   pou�ijte  p�íst�e�ek  nebo  jiný  kryt. Nikdy 
nezapome�te na dostate�ný p�ísun vzduchu pro sání a   chlazení  dmychadla/výv�vy. Doporu�ená   teplota 
okolí v  míst�  instalace dmychadla/výv�vy by se m�la pohybovat v rozsahu od �10 oC do + 40 oC.

Varování

Upozorn�ní
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�� Umíst�te  dmychadlo  nad  úrove�  vodní hladiny. V  p�ípad�   jeho  umíst�ní   pod  úrovní   vodní   hladiny,
        by voda mohla proudit p�i vypnutí dmychadla opa�ným sm�rem (sifonový efekt) a vniknout do  dmychadla.
        V  p�ípad� pou�ití  pojistného  ventilu,  který  zabrání  zp�tnému  toku  vody,  je  mo�né  dmychadlo umístit 
        pod  úrove� vodní  hladiny  vody. 

�� Neinstalujte  dmychadlo/výv�vu na míst�, kde by mohl unikat  n�jaký  ho�lavý plyn, a  v blízkosti  t�kavých
        kapalin  (benzin, �edidlo apod.) � hrozí nebezpe�í exploze. 

�� Umíst�te dmychadlo/výv�vu  na   stinném  a  dob�e  v�traném   míst�.  Vysoká  teplota  by  mohla  zp�sobit
 sní�ení �ivotnost i  membrán a  t�lesa  ventil�. P�i   instalaci  dmychadla  ve  venkovním  prost�edí  pou�ijte
 vodot�snou zásuvku  a  vodot�snou svorkovnici. 

�� Neinstalujte   dmychadlo/výv�vu   na  vlhkém   nebo  pra�ném   míst�, mohlo  by  dojít  k  zanesení  filtru  a
následkem toho k p�eh�átí dmychadla/výv�vy. Vlhké a  pra�né prost�edí  také  sni�uje  �ivotnost  membrán
a t�lesa ventil�.

�� Umíst�te dmychadlo/výv�vu na míst�, kde budete mít dostate�ný prostor k provád�ní pravidelné údr�by. 

1.1.5  Elektroinstalace
�� Instalaci prove�te dle p�íslu�ných elektroinstala�ních p�edpis�. Pou�ití jisti�e je nutné.
�� Pokud   instalujete   dmychadlo/výv�vu  ve  venkovním  prost�edí,  pou�ívejte  v�dy   vodot�snou   zásuvku 
        a vodot�snou svorkovnici. Dmychadlo /výv�vu   umíst�te  pod  p�íst�e�ek   nebo  do  krytu,  který   ochrání 
        za�ízení p�ed de�t�m, sn�hem,  p�ípadn� dal�ími pov�trnostními  vlivy.  Nikdy nezapome�te  na dostate�ný
        p�ísun vzduchu pro sání a chlazení dmychadla/výv�vy.
�� Vystavení �ástí pod nap�tím de��ové vod�, m��e být p�í�inou  probíjení nebo  elektrického  zkratu. 
�� V p�ípad� instalace dmychadel/výv�v u  bazén�  a akvárií musí být  spln�ny podmínky dle norem: 

�SN 33 2000-7-701:1991  a �SN 33 2000-7-702:1996 
�� Jestli�e  je  el.  p�ívod  spot�ebi�e  po�kozen,  musí být  vym�n�n  za  zvlá�tní  pohyblivý  p�ívod

(H05 VVF,H05 RNF). Vým�nu m��e provést pouze pracovník s p�íslu�nou kvalifikací.

1.1.6  Stupe� krytí IP
�� Modelová �ada SLL:  stupe� krytí IP 45 
�� Modelová �ada EL, EL-S:  stupe� krytí IP 44 

1.1.7  Likvidace
Je-li dmychadlo/výv�va vy�azeno z  provozu v d�sledku neopravitelného po�kození nebo po ukon�ení �ivotnosti, je nutné 
dmychadlo/výv�vu odevzdat firm� zp�sobilé pro provedení likvidace dle p�íslu�ných zákon�. Nikdy dmychadlo/výv�vu
nelikvidujte spole�n� s komunálním odpadem! 

1.1.8  Vymezení prost�edí pro pou�ití
Dmychadla/výv�vy Secoh musejí být instalována na suchém, dob�e v�traném míst�. V p�ípad� umíst�ní dmychadla/výv�vy
vn� budov je doporu�ováno pou�ít p�íst�e�ek �i kryt jako ochranu p�ed pov�trnostními vlivy (dé��, sníh, �). P�i pou�ití krytu 
nezapome�te na dostate�ný p�ísun vzduchu pro sání a chlazení dmychadla (výv�vy).

1.1.9  Zakázané zp�soby pou�ívání
            
Dmychadla Secoh nikdy nepou�ívejte: 

�� pro dodávku vzduchu do dýchacích p�ístroj� pro �lov�ka (léka�ství, potáp�ní, horolezectví, �) 
�� pro dopravu ho�lavých a výbu�ných plyn�
�� pro dopravu kapalin 
�� pro montá� a pou�ívání na nákladních automobilech 



6

1.2  Montá� a základní instrukce k provozu

�� Zkontrolujte, zda dmychadlo/výv�va a hnací jednotka je v neporu�eném obalu. 
�� Zjist�te, jestli je dodávka úplná. Musí obsahovat dmychadlo, sí�ový kabel s vidlicí do zásuvky a návod k obsluze.

(neplatí u modelu MK-10 a modelové �ady SV) 

1.2.1 Základní instrukce

�� V p�ípad�, �e  dmychadlo/výv�vu umístíte  do  venkovního  prost�edí, kde je  mo�né  p�sobení
p�írodních  vliv�, instalujte  dmychadlo/výv�vu  pod p�íst�e�ek  nebo do  krytu s  dostate�ným
v�tráním. Voda by mohla proniknout do dmychadla a mohla by být p�í�inou probíjení �i zkratu.

�� Dmychadlo/výv�va by m�lo být instalováno na pevném, nejlépe betonovém podstavci ve vodorovné poloze. Dmychadlo by 
m�lo být umíst�no nejmén� 10 cm nad základním podlo�ím. Hluk m��e být zp�soben vibracemi dmychadla/výv�vy v p�ípad�
instalování na nerovném nebo nezpevn�ném míst�.

�� V p�ípad�, �e bude dmychadlo/výv�va umíst�no v p�ídavném protihlukovém krytu, je t�eba zabudovat ventilátor pro odtah 
tepla produkovaného dmychadlem, který zabezpe�í, �e teplota uvnit� nep�ekro�í 40 oC.

�� Pokud dmychadlo/výv�va dává více vzduchu ne�  je nutné, pou�ijte ventil, kterým je mo�né odpustit p�ebyte�ný vzduch. Nikdy 
pr�tok neregulujte �krcením! 

�� Dmychadlo/výv�va je vybaveno tepelnou pojistkou, která vypne p�ívod el. energie do dmychadla, jestli�e teplota uvnit� cívky 
dmychadla p�esáhne 120°C. Tato tepelná pojistka je ochranou proti vzniku po�áru dmychadla. Proto dmychadla/výv�vy
nep�ikrývejte z d�vod� mo�ného p�eh�átí a následného vypnutí. Tepelná pojistka znovu spustí dmychadlo, jestli�e teplota 
uvnit� cívky klesne pod stanovenou hodnotu. Pokud zjistíte, �e tepelná pojistka byla aktivována a vypnula p�ívod el. energie 
do dmychadla /výv�vy, je t�eba po�ádat odborný servis o prom��ení cívek dmychadla /výv�vy.

�� Nikdy se dmychadla/výv�vy, v p�ípad� kontaktu s vodou, nedotýkejte a nejprve jej odpojte od  el. sít�.  Dmychadlo/výv�va
nesmí být pod p�ívodem el. proudu, jsou-li n�které jeho �ásti vlhké.

1.2.2  Doporu�ení pro instalaci potrubních rozvod�

�� Trubice pro vedení vzduchu by m�la být  z  tvrzeného chloretylenvinylu. 

a) U jednomotorových model� SLL a EL by m�l být pr�m�r hadice 13 x 18 mm 
(vnit�ní x vn�j�í pr�m�r)

b) U dvoumotorových  model�  EL  prosím  ov��te  pot�ebnou  velikost   potrubí. 
Pokud vyhovuje pr�m�r  potrubí 20 x 26 mm  (vnit�ní x vn�j�í pr�m�r), m��ete  
bez  problému pou�ít p�ilo�ený hadicový nástavec. 
Pokud   by   lépe   vyhovoval   pr�m�r  potrubí   13 x 18   mm  (vnit�ní x vn�j�í
pr�m�r) odstra�te od�íznutím  p�ebyte�nou �ást  nástavce,  jak je vyzna�eno
na obrázku.
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�� Celková délka potrubí by m�la být v�dy co nejkrat�í a nejp�ím�j�í a nem�la by p�esáhnout 5 m. V p�ípad�, �e potrubí je del�í 
ne� 5 m, kontaktujte prosím dodavatele dmychadla. Pokud  pou�ijete potrubí s vnit�ním pr�m�rem men�ím ne� 13 mm,  lze 
o�ekávat v�t�í tlakovou ztrátu a zkrácení �ivotnosti membrán a ventil�. Vzduchové potrubí by m�lo být vedeno svisle             
od dmychadla dol�. V p�ípad�, �e potrubí bude mít jiný sm�r od dmychadla, doporu�ujeme instalovat za dmychadlo zp�tnou
klapku.

�� Ujist�te se, �e  v potrubí  nez�staly  �ádné  zbytky  zne�i�t�ní  p�i  jeho  montá�i.  Zbytky  ne�istot
mohou zvy�ovat tlakovou ztrátu, která  m��e zp�sobit p�eh�ívání dmychadla a následné  zkrácení 
�ivotnosti membrán a ventil�.

�� Dmychadlo p�ipojte pry�ovým  kolenem  na vzduchové potrubí  a  spoj  zajist�te  sponkou. Výstup 
z dmychadla a vzduchového potrubí nastavte tak, aby pry�ové koleno nebylo zbyte�né namáháno.

1.2.3  Pokyny k provozu dmychadel

�� Nep�eru�ujte p�ipojení ke zdroji el. proudu ani nemanipulujte s p�ipojovacím kabelem. Velké
mechanické   nap�tí  nebo  tahání  m��e  kabel  po�kodit.  P�ipojení  k  el.  zdroji   musí   být 
provedeno  vy�koleným pracovníkem. 

�� Vy�ist�te el. zásuvku alespo�  jednou ro�n� od prachu a zkontrolujte,  zda  není  po�kozená. 
Prach na kontaktech by mohl být  p�í�inou el. zkratu.

�� Nedotýkejte se zásuvky, pokud máte mokré nebo  vlhké  ruce. V  tomto p�ípad�  hrozí  vá�né 
       poran�ní el. proudem. 

�� Nepono�ujte  ruce  ani  jiné �ásti   t�la  do  akvárií  (nádr�í),  ani�  byste se d�íve p�esv�d�ili,
�e dmychadlo je odpojeno od zdroje el. proudu.

�� Neodpojujte dmychadlo od zdroje el. proudu uchopením za p�ipojovací kabely. Mohlo by dojít 
k vytr�ení vodi�� a následnému úrazu el. proudem. 

�� Dmychadlo/výv�vu  neomývejte  a  zabra�te  mo�nému  kontaktu s  vodou. Voda  by   mohla
proniknout pod kryt dmychadla  zp�sobit el. zkrat a po�kodit  dmychadlo/výv�vu.
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1.3  Pravidelná údr�ba
�� P�ed zahájením údr�by dmychadla/výv�vy, odpojte za�ízení od el. sít�. P�i vniknutí prachových

�ástic  do dmychadla/výv�vy hrozí nebezpe�í probíjení nebo zkratu.

1.3.1 �i�t�ní filtru - doporu�ujeme jednou za �tvrt roku (vzor model - EL-60)

�i�t�ní filtru doporu�ujeme provád�t jednou za �tvrt roku u v�ech modelových �ad
SV, SLL, EL a EL-S. Vzhledem k  velmi   odli�ným   aplikacím, je t�eba zjistit �asový
interval  zaná�ení filtru  a  následn� tak upravit �etnost kontroly a �i�t�ní  filtru. 

1)    Uvoln�te �roub krytu. 

2) Sejm�te kryt filtru v �ipkou nazna�eném sm�ru. P�i zp�tném nasazení 
krytu filtru prove�te zaklapnutím dle vyobrazení. 

3) Vyjm�te filtr a rukou set�ete prach. Je-li siln� zne�i�t�n, umyjte filtr v neutrálním 
    detergentu. Potom opláchn�te vodou a vysu�te. 

4) Nasa�te filtr zp�t na místo a zatla�te ( do vyzna�ené polohy). 

5) Kryt zajist�te �roubem a dotáhn�te.

K �i�t�ní nepou�ívejte benzín ani �edidlo, z d�vod� mo�ného po�kození filtru.

1.3.2  Pravidelné kontroly
�� Vzduch proudí správn�?

�� Dmychadlo/výv�va je  hlu�n�j�í ne� obvykle? 

�� Teplota dmychadla/výv�vy je abnormáln� vysoká? 

�� Sí�ový p�ívod nebo zástr�ka jsou znateln� po�kozené? 

V p�ípad�  zm�n b�hem provozu postupujte dle �ásti  1.4. Servis, záru�ní a pozáru�ní
opravy  nebo kontaktujte Va�eho distributora (servis).
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1.4  Servis, záru�ní a pozáru�ní opravy

1.4.1  Opravy a postup

Porucha dmychadla m��e být zp�sobena následujícími jevy, prosím zkontrolujte:

JEVY KONTROLY 
1)          Dmychadlo/výv�va nepracuje. 6) Není p�eru�eno napájení? 
2)          Mno�ství vzduchu na výstupu
             se  sni�uje. 

7) Není potrubí nebo rozvodové potrubí 
ucpáno?

 3)         Teplota dmychadla/výv�vy abnormál. roste. 8) Není uzav�ený  ventil potrubí? 
4)          Dmychadlo/výv�va pracuje st�ídav�. 9) Není ucpaný filtr? 

5)          Dmychadlo/výv�va je nadm�rn� hlu�né. 10) Nedotýká se dmychadlo/výv�va okolních 
p�edm�t�?

�� Pokud se b�hem kontroly proká�e n�který z uvedených jev�, odpojte dmychadlo od el. sít�. V p�ípad�, �e je 
dmychadlo sou�ástí �istírny odpadních vod, kontaktujte výrobce �istírny. V ostatních p�ípadech se obra�te
na lokálního distributora. 

�� Dmychadlo odpojte od el. sít�, pokud nepracuje správn�.  Pokud by jste  dmychadlo  dále 
 provozovali, m��e dojít k el. zkratu, p�ípadn� k úniku stla�eného vzduchu  mimo výstupní 
 potrubí. 

�� Opravu dmychadla  by  m�l  provést  pro�kolený pracovník. Neodborn� provedená oprava
     m��e mít za následek el. zkrat, p�ípadn� únik stla�eného vzduchu mimo výstupní potrubí.

1.4.2  Vým�na náhradních díl�
P�i vým�n� pou�ívejte pouze originální náhradní díly. Aplikací jiných díl� se vystavujete nebezpe�í po�kození celého 
za�ízení. V�echny opot�ebitelné �ásti jako membrány, t�lesa ventil�, spojovací hadice, silentbloky, t�sn�ní a filtry 
doporu�ujeme m�nit za 1 a� 1,5 roku provozu dmychadla. P�i nákupu náhradních díl� se  prosím obra�te na Va�eho 
distributora (servis) nebo p�ímo na firmu Bibus s.r.o..

�� Je�t� 9 let od ukon�ení výroby dmychadel Secoh budou k dispozici náhradní díly.

�� P�ehled náhradních díl� v�etn� montá�ních sestav jednotlivých modelových �ad
najdete na str. 19 a�  26.
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1.5  �ivotnost
Dmychadla/výv�vy Secoh jsou profesionální za�ízení konstruovaná pro dlouhodobé bezúdr�bové �erpání vzduchu 
v nejr�zn�j�ích aplikacích. V�echny díly dmychadla/výv�vy jsou vyrobeny z nejkvalitn�j�ích materiál� za p�ísných
technologických podmínek, tak aby �ivotnost a bezporuchový chod dmychadla/výv�vy byly co nejdel�í. 

�ivotnost dmychadla/výv�vy je do zna�né míry ovlivn�na provozními podmínkami a dodr�ováním pokyn� pro provoz a 
údr�bu. Za optimálních podmínek a dodr�ování v�ech p�edepsaných pokyn� m��e dmychadlo/výv�va pracovat 
bezproblémov� více ne� 35 tisíc provozních hodin, tj. déle ne� 4 roky. 

Co m��e sní�it �ivotnost Va�eho dmychadla/výv�vy:

�� �patná instalace (vlhko, vysoká teplota, pra�né prost�edí apod.). 
�� Pou�ití dmychadla/výv�vy k jiným ú�el�m (�erpání kapalin, agresivních plyn�, zna�n� zne�i�t�ného vzduchu apod.). 
�� �patné zacházení (náraz, zaplavení, neodborný zásah). 
�� Trvalé nebo �asté p�etí�ení � velký protitlak. M��e být zp�sobeno ji� �patnou konstrukcí za�ízení (nap�. �OV).

technologickou chybou p�i výrob� za�ízení, poruchou na potrubí, �i celém za�ízení. P�etí�en m��e být i nevhodn�
zvolený model. 

��     Nedostate�ná preventivní kontrola a údr�ba dmychadla/výv�vy i celého za�ízení (pravidelná kontrola a vým�na sacího 
filtru a pry�ových opot�ebitelných �ástí).

Vý�e uvedené chyby mohou mít v mnoha p�ípadech za následek trvalé po�kození nebo zni�ení
dmychadla/výv�vy a ztrátu záruky nebo zkrácení  záru�ní doby. 

Co m��e prodlou�it �ivotnost Va�eho dmychadla/výv�vy:

�� Správná volba modelu � doporu�ujeme mít v�dy ur�itou rezervu ve výkonu dmychadla/výv�vy.
�� Odborná instalace. 
�� Pravidelná kontrola správné funkce dmychadla/výv�vy.
�� Pravidelná kontrola, resp. vým�na sacího filtru a pry�ových opot�ebitelných �ástí.
�� Intervaly pravidelné kontroly a vým�ny upravit dle náro�nosti provozu a zatí�ení dmychadla/výv�vy, v p�ípad�

pochybností kontaktujte Va�eho distributora (servis) nebo firmu BIBUS s.r.o.. 
�� Správné pou�ití a pravidelná kontrola za�ízení jeho� sou�ástí je dmychadlo/výv�va - nap�. �OV.
�� P�i nákupu a provozu za�ízení, jejich� sou�ástí je dmychadlo/výv�va SECOH a jeho� servis a údr�bu provádí dodavatel 

za�ízení, vy�adujte provád�ní pravidelné kontroly a údr�by i dmychadla/výv�vy SECOH. 
�� Za�ízení jeho� sou�ástí je dmychadlo/výv�va SECOH opat�ete pojistkou proti tlakovému p�etí�ení (manometr, tlakový 

spína�) a proti p�ekro�ení povolené teploty prost�edí (indikátor teploty, teplotní spína�). P�i nákupu takových za�ízení
vy�adujte od výrobce ji�t�ní proti p�etlaku a p�eh�átí.
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5.5  Náhradní díly pro modelovou �adu EL (EL-S)  - jednomotorové
Náhradní díly v sad�  Po�adované mno�ství Název Ozna�ení  Díly Mno�ství

Pozice
EL-60 (S) EL-80-15 (S) EL-80-17 (S) EL-100 (S)

 Membrány 1 pár 11
 Dr�ák  membrány 1 pár 10
 Matice 2 ks 23
 T�leso ventil� 2 ks 12
 Filtr 1 ks 2

Sada náhradních
díl� pro EL 

Sada náhradních
díl� pro EL

 Manuál 1 

1    1    1    1    

 Magnet v rámu 1 ks 9Magnet pro EL- 60, EL-S-60,
EL-80-15, EL-S-80-15  Matice 2 ks 23

1    1        

 Magnet v rámu 1 ks 9Magnet pro EL-80-17, EL-S-80-17 
EL--80-17, EL-S-80-17  Matice 2 ks 23

    1    1    
Náhradní magnet

pro EL 

Rozpis náhradních díl� pro modelovou �adu EL ( EL-S) jednomotorové viz. montá�ní  sestava str. 24
Po�adované mno�ství Název Vhodné pro modely Dodávané náhradní díly Pozice

EL-60 (S) EL-80-15 (S) EL-80-17 (S) EL-100 (S)
Kryt filtru Pro  v�echny  modely EL  1 1 1 1 1 

 Filtr  Pro  v�echny  modely EL X (v sad� ND) 2 1 1 1 1 
 Hlavní kryt Pro  v�echny  modely EL  3 1 1 1 1 
 Tlumící vlo�ka Pro  v�echny  modely EL  4 1 1 1 1 
 Kryt  cívek Pro  v�echny  modely EL  5 1 1 1 1 
 Bezpe�nostní vypína�
 (48 mm, bílý) 

Bezpe�nostní vypína� pro: 
EL- 60, EL-80-15, EL-120W (S) X 1 1     

 Bezpe�nostní vypína�
 (46 mm, �edý) 

Bezpe�nostní vypína� pro: 
EL-S-80-17, EL-S-150 (S) X     1   

 Bezpe�nostní vypína�
 (45 mm, modrý) 

Bezpe�nostní vypína�  pro: 
EL-100,EL- 200 (S) X

6

      1 

Cívky pro  EL-60/ EL-S-60 X 1       
Cívky pro  EL-80-15 / EL-S-80-15 X   1     
Cívky pro  EL-80-17 / EL-S-80-17 X     1   

 Cívky 

Cívky pro  EL-100 / EL-S-100 X 

7
      1 

 Dr�ák cívky Pro  v�echny  modely EL  8 1 1 1 1 
 Magnet Nutno specifikovat model X 9 1 1 1 1 
 Dr�ák membrány Pro  v�echny  modely EL X  (v sad� ND) 10 2 2 2 2 
 Membrány EL Pro  v�echny  modely EL X  (v sad� ND) 11 1 1 1 1 
 T�leso ventil� Pro  v�echny  modely EL X  (v sad� ND) 12 2 2 2 2 
 Vnit�ní spojovací hadice EL Pro  v�echny  modely EL X 13 2 2 2 2 
 Hadicová spona Pro  v�echny  modely EL  14 4 4 4 4 
 Silentblok Pro  v�echny  modely EL X 15 4 4 4 4 

 Kryt základové desky Pro  v�echny  modely EL  16 1 1 1 1 

 T�sn�ní základové desky Pro  v�echny  modely EL  17 1 1 1 1 
 Základová deska Pro  v�echny  modely EL  18 1 1 1 1 
 Pry�ová patka EL Pro  v�echny  modely EL X 19 4 4 4 4 
 Sí�ový kabel Pro  v�echny  modely EL X 20 1 1 1 1 
 Svorka Pro  v�echny  modely EL  21 1 1 1 1 
 P�ipojovací pry�ové 
 koleno pro EL Pro  v�echny  modely EL X 22 1 1 1 1 

 �estihran.  matice                  
magnet Pro  v�echny  modely EL  X (v sad� ND) 2 2     

 �roub  (magnet) Pro  v�echny  modely EL   
23

    2 2 
 �roub  (kryt cívek) Pro  v�echny  modely EL   24 4 4 4 4 
 �roub  (bezpe�nostní vyp.) Pro  v�echny  modely EL   25 2 2 2 2 
 �roub (cívky) Pro  v�echny  modely EL   26 6 6 6 6 
 �roub (hlavní kryt) Pro  v�echny  modely EL   27 4 4 4 4 
 �roub (t�leso ventil�) Pro  v�echny  modely EL   28 8 8 8 8 
 �roub (základová deska) Pro  v�echny  modely EL   29 6 6 6 6 
 �roub (zemnící) Pro  v�echny  modely EL   30 1 1 1 1 
 �roub  (kryt filtru) Pro  v�echny  modely EL   31 1 1 1 1 
 �estihranná matice Pro  v�echny  modely EL   32 4 4 4 4 
 Hadicová spona Pro  v�echny  modely EL   33 1 1 1 1 
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5.6  Montá�ní sestava modelové �ady EL (EL-S)  - jednomotorové


