
Vakuová pumpa P3 special 

 

 



Před uvedením do provozu 

 

Prosíme přečtěte a respektujte následující informace 

 

Elektrické riziko 

Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby. Poškozené zařízení je vhodné vrátit do RaG. 

Pumpa nesmí běžet bez dozoru obsluhy, Po použití vždy odpojte se sítě a sladujte v suchém 

prostředí. 

Jako ostatní elektrická zařízení nesmí být pumpa v provozu v prostředí, kde může dojít ke 

kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud ke kontaktu dojde, musí být bezprostředně 

vypnuta z el. sítě. 

Nikdy nepoužívejte pumpu na dešti nebo ve vlhkých místnostech. 

 

Prevence požáru a výbuchu 

Pumpa nesmí být používána ve výbušném prostředí (způsobeném například aerosoly, 

rozpouštědly, velkým množstvím prachu). 

Pumpa je určena pro sání vzduchu, nikoliv směsi vzduchu a rozpouštědel. 

 

Prevence úrazů 

Pumpa nepatří do rukou dětem, nedovolte dětem pracovat s pumpou bez řádného proškolení a 

neustálého dohledu dospělé osoby. 

Nepoužívejte poškozené zařízení, vždy se přesvědčte, že přívodní kabel a vypínač jsou 

v dobrém stavu. 

Pumpa je chlazena vzduchem pomocí větráčku, je-li chlazení poškozeno např. zanesením, 

může dojít k přehřátí, požáru případně poškození motoru. 

Nepřibližujte a nestrkejte prsty a jiné objekty do sacích otvorů. 

Elektrické zařízení generuje teplo, k předejití popálenin transportujte zařízení pomocí 

ochranných prostředků, nebo vyčkejte na vychladnutí. 

 



Příslušenství pro zapojení 

Všechno příslušenství je doručeno spolu s jehlovým ventilem a manometrem. 

Vakuovací hadice může být napojena pomocí T a Y spojek pro současné vakuování na více 

místech. 

Napojení vakuovací folie k hadici je vhodné pomocí gumového ventilu nebo speciálního 

propojení VA1, VA2 nebo VA3. 

Vakuovací pumpa generuje vakuum v rozpětí 0,5-0,9 bar, to není vhodné pro vakuování 

pěnového polystyrenu, které vyžaduje nižší hodnotu okolo 0,2 bar. 

Při vakuování voštin nebo jiných porézních materiálů dochází v použití celé kapacity vakuové 

pumpy. 

Všechny pumpy jsou konstruovány pro kontinuální provoz a měly by být zapnuty, dokud 

pryskyřice nezgelovatí. Zahřívání krytu pumpy je při větším výkonu běžné. 

 

Prohlédněte si následující schémata před použitím pumpy. 

 

 
 



Montáž příslušenství vakuové pumpy 

 

Vakuovou pumpu P3, tlumič, jemný regulační ventil, mano/vakuometr, napojení hadice 

dodáváme zvlášť, aby nedošlo k poškození během dopravy. Montáž proveďte podle 

nasledující obrázkové instruktáže: 

 

1.) Odstraňte žlutou krytku na levé hlavě vakuové pumpy: 

 
2.) Ručně našroubujte tlumič: 

 
3.) Odšroubujte zátku na pravé hlavě pumpy: 

 



4.) Ručně našroubujte regulační ventil s manometrem: 

 
5.) Odstraňte žlutou krytku na pravé hlavě pumpy a nasaďte napojení hadice: 

 
 

Společnost Havel Composites CZ s.r.o. (Havel) byla přesvědčena o přesnosti zde uvedených 

informací v době přípravy tohoto materiálu nebo tyto informace byly převzaty ze zdrojů, o 

kterých byla společnost přesvědčena, že jsou spolehlivé; uživatel ovšem zodpovídá za 

prostudování ostatních relevantních zdrojů informací a porozumění jim tak, aby dodržoval 

všechny zákony a postupy aplikovatelné na bezpečnou manipulaci a zacházení s výrobkem, a 

za stanovení vhodnosti daného výrobku k zamýšlenému užití. Pro všechny výrobky dodávané 

společností Havel platí prodejní termíny a podmínky společnosti Havel. SPOLEČNOST 

HAVEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ VÝSLOVNOU ČI 

IMPLIKOVANOU, NA JAKÉKOLI VÝROBKY NEBO JEJICH PRODEJNOST ČI 

ZPŮSOBILOST K JAKÉMUKOLI ÚČELU. SPOLEČNOST HAVEL DÁLE 

NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLI 

INFORMACÍ UVEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ HAVEL, kromě záruky, že její výrobky 

budou odpovídat technickým parametrům společnosti Havel. Žádné zde uvedené informace 

nepředstavují nabídku prodeje jakéhokoli výrobku. 
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