Pokyny pro údržbu
Čistitelné parní válce Condair D3... / D4... / D6...
Bezpečnost

Údržbu čistitelných parních válců může provádět jen zaškolená a kvalifikovaná osoba, která je seznámena
s možnými riziky. Před zahájením prací musí být parní vyvíječ Condair CP2 vypnut podle pokynů
uvedených v technické dokumentaci Condair CP2 a zajištěn proti opětovnému náhodnému zapnutí. Před
čištěním parního válce počkejte až válec úplně vychladne. Pozor, nebezpečí popálení a opaření!
Používejte pouze originální náhradní díly pro výměnu opotřebovaných nebo vadných částí. Výrobce
Axair Ltd. odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody zaviněné použitím neoriginálních nebo jakkoliv
upravených náhradních dílů nebo příslušenství. Při údržbě musíte přesně dodržovat pokyny uvedené
v Technické dokumentaci Condair CP2.

Rozebrání parního válce

1. Stiskněte západky držáku elektrody a zatlačte elektrodu cca 2 cm dolů do parního válce.
2. Uvolněte spony a sejměte víko válce. Zkontrolujte O-kroužek pod víkem válce. Poškozený
O-kroužek vyměňte.
3. Vyjměte opatrně elektrody.
4. Sejměte O-kroužky z držáků elektrod. Nepoškozené O-kroužky mohou být znovu použity.
5. Vyjměte sítko z parního válce.

Zpětná montáž parního válce

Postupujte v opačném pořadí.
1. Vložte sítko do parního válce.
2. Nasaďte O-kroužky na držáky elektrod.
3. Zasuňte elektrody do víka válce až západky zacvaknou.
4. Nasaďte zpět víko na válec. Dbejte na správnou polohu víka vůči válci (určeno zářezy ve víku).
5. Připevněte víko sponami k válci. Pečlivě zkontrolujte utažení všech spon.

Čištění parního válce typ D...

Opatrně oklepejte co největší množství usazeného kotelního kamene z elektrod. Vyčistěte válec a sítko
válce měkkým kartáčem (NE kovovým) nebo plastovou drátěnkou na nádobí a vodou. Dbejte na to,
abyste nepoškrabali těsnící plochy na hranách válce. Malé zbytkové množství usazeného kotelního
kamene na stěnách válce nevadí.
Pokud jsou některé části silně znečištěny kotelním kamenem z důvodu zanedbané údržby, ponořte je do
8% roztoku kyseliny mravenčí nebo podobného přípravku, dokud je kotelní kámen nerozpustí. Důsledně
chraňte připojení elektrod před kontaktem s kyselinou! Všechny části parního válce, které jste čistili
kyselinou důkladně omyjte ve vlažné mýdlové vodě.
Vyčistěte důkladně také senzor hladiny vody umístěný ve víku nádoby.
Pozor! Silně nebo nerovnoměrně opotřebené elektrody musí být všechny vyměněny za novou
sadu elektrod. Novou sadu elektrod zakoupíte od firmy Flair a.s.
V žádném případě se nesnažte originální elektrody nahradit elektrodami jiného výrobce nebo typu,
plechem, dráty atd. Hrozí vážné poškození zvlhčovače a škody na zdraví osob a majetku!
Poznámka: elektrody jsou vyrobeny ze zesíleného materiálu a jsou opakovaně čistitelné. Při správném a
včasném čištění vydrží cca 2 až 4 vyčištění.

Doporučené intervaly údržby
Měsíčně:
Po 700 hodinách provozu zkontrolujte těsnění válce a celkový stav válce. Zkontrolujte zanesení elektrod
kotelním kamenem, případně je vyčistěte.
Po třech měsících:
Po 1500 hodinách provozu zkontrolujte těsnění válce a elektrod. Zkontrolujte zanesení válce, sítka válce a
elektrod kotelním kamenem. Odstraňte usazený kotelní kámen. Opotřebené části vyměňte.
Po roce:
Po 3000 hodinách provozu zkontrolujte celkový stav válce a víka a stav všech těsnění a elektrod.
Opotřebené části vyměňte.
Po 3 letech:
Po 5000 hodinách provozu vyměňte kompletně celý parní válec.
Poznámka: uvedené intervaly čištění platí pro provoz zvlhčovače v neupravenou pitnou vodou o tvrdosti
do 10°GH. Pokud zvlhčovač provozujete s vodou o vyšší tvrdosti, zkraťte uvedené intervaly dle potřeby.

Výhradní dovozce a servis zařízení CONDAIR a DEFENSOR pro ČR:

Flair, a.s.
K Dolům 230/4, 140 00 Praha 4
tel.: 241 774 105, fax: 241 774 106
E-mail: info@flair.cz, http://www.flair.cz

