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Vakuové čerpadlo VAC SYS VP
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1  Symboly
 

 Varování před všeobecným nebezpečím

 
 Úraz elektrickým proudem

 Přečtěte si návod/pokyny

 
Nevyjímejte vložku!

2  Technické údaje 
Jmenovitý výkon sání (50 Hz/60 Hz)  
 2,7/3,5 m3/h
Koncový tlak abs. 150 mbar
Výkon motoru  (50 Hz/60 Hz)  
 0,1/0,12 kW
Otáčky motoru  (50 Hz/60 Hz) 
 2800/3300 min-1 

Akustická hladina (DIN 45635) 55 dB(A)
Rozsah teploty prostředí 5-40 °C
Tlak prostředí atmosférický tlak
Hmotnost 8,0 kg
Třída bezpečnosti  / II

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku 
tohoto provozního návodu.

3 Jednotlivé součásti 
[1-1] Připojení sítě 
[1-2] Spínač ZAP/VYP
[1-3]  Vakuometr 
[1-4]  Větrací otvory 
[1-5]  Připojení vakua 

4 Správné použití 
Vakuové čerpadlo VAC SYS VP je určeno 
k vytváření vakua. Vakuové čerpadlo 
VAC SYS VP je určeno k průmyslovému 
využití. Vakuové čerpadlo VAC SYS VP se 
nesmí provozovat výše než 2000 m nad 
hladinou moře.
Vakuové čerpadlo se smí spojovat jen 
s výrobkem certifi kovaným fi rmou Festool, 
jako např. upínací jednotkou VAC SE.
Za škody a úrazy vzniklé nesprávným 
použitím odpovídá uživatel.

5  Bezpečnostní pokyny

5.1  Všeobecné bezpečnostní pokyny
- Před použitím nářadí si pozorně a kompletně 

přečtěte bezpečnostní pokyny a návod 
k použití. Všechny přiložené dokumenty 
uschovejte a nářadí předávejte dalším 
osobám pouze s těmito dokumenty.

- Nikdy nedovolte dětem, aby používaly 
nářadí.

- Před použitím nářadí se dostatečně sezn-
amte s jeho použitím, nastavením a ovlá-
dáním. 

- Udržujte své pracoviště čisté a uklizené. 
Nepořádek a neosvětlené pracoviště může 
vést k nehodám.

- S nářadím nepracujte v prostředí, kde 
hrozí nebezpečí výbuchu, kde se vyskytují 
hořlavé tekutiny, plyny nebo prachy. Elek-
tromotory vytvářejí jiskry, které mohou 
zapálit prach nebo páry.

- Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte, 
a pracujte s nářadím s rozmyslem. Nářadí 
nepoužívejte, když jste unaveni nebo pod 
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment 
nepozornosti při používání nářadí může 
způsobit vážná zranění.

- Používejte nářadí, příslušenství atd. podle 
těchto pokynů a tak, jak je to pro speci-
fi cký typ nářadí předepsáno. Zohledněte 
při tom pracovní podmínky a prováděnou 
činnost. Jiné než předepsané použití může 
vést k nebezpečným situacím.
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- Uchovávejte nepoužívané nářadí mimo dosah 
dětí. Nedovolte nářadí používat osobám, kte-
ré s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto 
instrukce. Nářadí/stroje jsou nebezpečné, 
když je používají nezkušené osoby.

- Nářadí pečlivě udržujte. Kontrolujte, jestli 
bezchybně fungují a neváznou pohyblivé 
součástky, jestli jsou díly zlomené nebo 
poškozené tak, omezovaly funkci nářadí. 
Před použitím nářadí nechte poškozené 
díly opravit. Mnoho nehod je způsobeno 
špatně udržovaným nářadím/strojem. 

- Nepoužívejte nářadí s vadným spínačem. 
Nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, 
je nebezpečné a musí se opravit.

- Nechte nářadí opravovat jen kvalifi ko-
vanými odborníky a jen s originálními 
náhradními díly. Tak se zajistí zachování 
bezpečnosti.

- Používejte jen originální příslušenství 
Festool.

5.2  Bezpečnostní pokyny specifi cké 
pro dané nářadí

- Pracujte, jen když je ukazatel vakuometru 
v zelené oblasti. Pokaždé zkontrolujte po-
dtlak.

- Vakuové čerpadlo se může používat 
jen namontované v SYSTAINERU. 
V žádném případě neodstraňujte 
zařízení ze SYSTAINERU. V žádném 
případě neodmontovávejte vakuové 
čerpadlo a nepoužívejte jej mimo SYSTAI-
NER. 

- Nevystavujte vakuu části těla. 

6 Uvedení do provozu

   
VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
• Před jakoukoliv manipulací s nářadím 

vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Instalace
Vyberte pro vakuové čerpadlo stanoviště, 
které splňuje následující požadavky: 
- Chráněné před nárazy, padajícími předměty 

a podobně.
- Chráněné před vlhkostí.
- Nejméně 50 cm nad zemí, aby se zabráni-

lo nasátí třísek a prachu větracími otvory 
[1-4].

- Nejméně 5 cm od zdi, aby větrací otvory 
[1-4] zůstaly volné.

Připojení vakua

UPOZORNĚNÍ
Pronikající cizí tělesa nebo kapaliny mohou 
vakuové čerpadlo zničit.

Před uvedením do provozu dbejte následu-
jících bodů:
• Když nasávaný plyn může obsahovat prach 

nebo jiné pevné cizí látky: Ujistěte se, že 
je předřazený vhodný fi ltr (5 μm nebo 
méně).

• Ujistěte se, že spojka sacího vedení se 
hodí k boční přípojce vakuového čerpadla 
[1-5].

• Ujistěte se, že vakuum je přiváděno po-
mocí tlakové, fl exibilní hadice s izolovaným 
plastovým nebo ocelovým závitem nebo 
pomocí trubky.

• Při použití trubky: Ujistěte se, že z trubky 
se nemohou na vakuové čerpadlo přenášet 
žádné síly.

• Ujistěte se, že průměr sacího vedení je po 
celé délce alespoň roven průměru připojení 
vakua vakuového čerpadla.

Připojení vakuové hadice
• Vytáhněte před připojením vakua ochranné 

víko [2-3] ze spojky a otočte jej na stranu.
• Připojte vakuovou hadici [2-1] k přípojce 

[2-2].
• Když není vakuová hadice připojená, držte 

jako ochranu před poškozením přitisknuté 
ochranné víko [2-3] na přípojku [2-2].

Elektrické připojení 

    Výstraha

Nebezpečí úrazu, pokud je nářadí 
používáno při nesprávném napájení 
ze sítě.
- Síťové napětí a frekvence zdroje elek-

trické energie musí souhlasit s údaji na 
typovém štítku nářadí.

- V Severní Americe se smí používat pouze 
nářadí Festool s napětím 120 V/60 Hz.

• Připojte elektrické vedení k přípojce [1-1] 
[obrázek 3]. 

• Zastrčte zástrčku elektrického vedení do 
zásuvky. 
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7 Provoz 

    Výstraha

Nebezpečí úrazu - Při provozu dbejte 
na:
• Ukazatel vakuometru [1-3] musí být 

stále v zelené oblasti. Okamžitě přerušte 
práci, když je ukazatel v červené oblasti, 
a odstraňte příčinu poruchy (viz "Kap. 13 
Odstraňování chyb"). 

• Ujistěte se, aby byly namontovány 
a uzavřeny příslušné ochranné kryty, 
mřížky, kapoty, atd.

• Ujistěte se, aby byly a zůstaly splněny 
všechny podmínky instalace, zejména, 
aby bylo zajištěno dostatečné chlazení.

Postup práce 
• Zapněte čerpadlo spínačem [1-2] (I = ZAP, 

0 = VYP). 
• Připojte vakuovou hadici na přípojku 

[2-2]. 
• Vyčkejte, až je ukazatel vakuometru [1-3] 

v zelené oblasti. 
Nářadí je nyní připraveno k použití.
• Po použití čerpadlo vypněte vypínačem 

[1-2].

8 Údržba a péče

    Výstraha

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
• Před jakoukoliv manipulací s nářadím 

vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Veškerou údržbu a opravy, které vyžadují 

otevření krytu, smí provádět pouze auto-
rizovaný zákaznický servis.

• Kontrolujte pravidelně síťovou zástrčku 
a kabel a při poškození je nechte vyměnit 
v autorizovaném zákaznickém servisu.

Aby se zajistila cirkulace vzduchu, musí být 
větrací otvory [1-4] na zásobníku čerpadla 
stále volné a čisté. Šoupátka (lamely) za 
sucha běžícího rotačního čerpadla se při pro-
vozu opotřebovávají a musí se po 5000-8000 
provozních hodinách vyměnit. Výměna je 
nutná, když indikátor vakuometru [1-3] 
ukazuje méně než -0,7 bar při přípojce [2-2] 
zavřené ochrannou klapkou [2-3].

Výměnu šoupátka smí provádět pouze 
autorizovaný servis. 

Výměna vzduchového fi ltru 
Abyste zabránili poškození čerpadla, 
doporučujeme vyměňovat vzduchový fi ltr 
[4-1] každých 12 měsíců. 
• Otevřete SYSTAINER.
• Vytáhněte vzduchový fi ltr trochu z držáku 

[obrázek 4]. 
• Sejměte svěrky [4-2], např. pomocí 

šroubováku.
• Demontujte starý fi ltr.
• Přetáhněte šroubovací svěrky, které jsou 

přiloženy k novému fi ltru, přes obě přívodní 
hadice vzduchového fi ltru. 

• Nasuňte obě hadice zcela na přípojky nové-
ho fi ltru. Řiďte se směrem šipky na fi ltru.

• Dbejte na vzdálenost 5 mm mezi koncem 
hadice a šroubovací svěrkou.

• Upevněte hadice pomocí šroubů [4-3] na 
šroubovacích svěrkách silným otáčením 
vzduchového fi ltru. 

• Zatlačte vzduchový fi ltr zpět do držáku. 
• Uzavřete SYSTAINER.

9 Likvidace
Nevyhazujte elektrická nářadí do domov-
ního odpadu! Nechte ekologicky zlikvido-
vat nářadí, příslušenství a obal! Dodržujte 
přitom platné národní předpisy.
Pouze EU: Podle evropské směrnice 
2002/96/ES musí být staré elektrospotřebiče 
vytříděny a ekologicky zlikvidovány.

10 Příslušenství
Používejte pouze originální příslušenství 
a spotřební materiál Festool, který je určen 
pro toto nářadí, protože tyto systémové kom-
ponenty jsou navzájem optimálně sladěné. 
Při použití příslušenství a spotřebního ma-
teriálu od jiných výrobců je pravděpodobné 
kvalitativní zhoršení pracovních výsledků 
a omezení záručních nároků. 
V závislosti na použití se může zvýšit opotřebení 
nářadí nebo vaše osobní zatížení. Chraňte tedy 
sami sebe, své nářadí a záruční nároky výhrad-
ním používáním originálního příslušenství 
a spotřebního materiálu Festool!
Objednací čísla příslušenství a nářadí vyh-
ledejte, prosím, ve svém katalogu Festool 
nebo na internetu na "www.festool.com".
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11  Záruka 
Na naše nářadí poskytujeme na vady ma-
teriálu nebo výrobní vady záruku podle 
zákonných ustanovení jednotlivých zemí, 
minimálně ovšem 12 měsíců. V rámci zemí 
EU činí záruční doba 24 měsíců (na základě 
účtenky nebo dodacího listu). Ze záruky 
jsou vyloučeny škody způsobené zejména 
přirozeným opotřebením, přetížením, neod-
borným zacházením, resp. škody zaviněné 
uživatelem nebo způsobené jiným použitím, 
v rozporu s provozním návodem, nebo které 
byly známy již při zakoupení. Rovněž jsou 
vyloučeny škody, které byly způsobeny 
použitím jiného než originálního příslušenství 
a spotřebního materiálu Festool (např. brus-
né kotouče). Reklamace lze uznat pouze 
tehdy, pokud je nerozebrané nářadí zasláno 
zpět dodavateli nebo autorizovanému ser-
visu Festool. Návod k použití, bezpečnostní 
pokyny, seznam náhradních dílů a nákupní 
doklad pečlivě uschovejte. Jinak platí vždy 
aktuální záruční podmínky výrobce.

Poznámka
Na základě neustálého výzkumu a vývoje 
jsou vyhrazeny změny zde uvedených tech-
nických údajů.

12 Prohlášení o shodě
Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že 
tento výrobek je ve shodě s následujícími 
normami nebo normativními dokumenty. 
EN 60204, EN 1012, EN 292, EN 61000 
podle ustanovení směrnic 98/37/ES (do 
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009), 
2004/08/ES. 

Dr. Johannes Steimel
Vedoucí výzkumu a vývoje
Festool GmbH, Wendlingen
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13 Odstraňování chyb

  Výstraha Údržba a oprava čerpadla smí být prováděna jen autorizovaným 
servisem.

Problém Možná příčina Pomoc

Nutný podtlak 
není dosažen, 
ukazatel vaku-
ometru [1-3] 
v červené oblasti.

Vadný vakuometr Vyměňte vakuometr (servis Festool)

Vadné vakuové čerpadlo Opravte nebo vyměňte vakuové 
čerpadlo (servis Festool)

Připojení hadic a/nebo trubek 
netěsní Zkontrolujte těsnosti připojení

Vzduchový fi ltr částečně ucpán Vyměňte vzduchový fi ltr 
Jste výše než 2000 m nad hladinou 
moře
Opotřebované šoupátko Vyměňte šoupátko (servis Festool)

Podtlak je během 
provozu příliš 
malý.

Vakuová hadice vadná nebo netěsná Vyměňte vakuovou hadici; popř. 
vyměňte připojení hadice

Vadné vakuové čerpadlo Opravte nebo vyměňte vakuové 
čerpadlo (servis Festool)

Při použití upínací jednotky 
VAC SYS SE: 
Upínací jednotka nedosedá na 
upínací desku
Přísavný talíř zcela přiléhá k obrobku

Ihned přerušte práci a sejměte ob-
robek
Zkontrolujte upínací desku 
a přísavný talíř

Vakuové čerpadlo 
neběží.

Motor nemá správné napětí nebo je 
přetížený Připojte motor ke správnému napětí

Vadné vakuové čerpadlo Opravte nebo vyměňte vakuové 
čerpadlo (servis Festool)

Připojovací kabel je příliš slabý nebo 
příliš dlouhý

Použijte připojovací kabel 
s dostatečnými rozměry

Vakuové čerpadlo 
je zablokováno.

Cizí tělesa ve vakuovém čerpadlu Kontaktujte servis Festool
Zlomené šoupátko Vyměňte šoupátko (servis Festool)

Vakuové čerpadlo 
běží velmi nahlas 
nebo rachotí.

Volné(á) připojení k síti Dotáhněte volná připojení nebo je 
vyměňte.

Cizí tělesa ve vakuovém čerpadlu
Vadné ložisko nebo opotřebované 
šoupátko

Kontaktujte servis Festool

Vakuové čerpadlo 
je velmi horké 
a vypne se.

Nedostatečné chlazení

Zajistěte, aby chlazení vakuového 
čerpadla nebylo ovlivněno prachem/
špínou.
Vyčistěte mřížku větráku
Dodržujte vzdálenost větracích 
štěrbin od zdi

Frekvence nebo napětí sítě mimo 
rozsah Obstarejte stabilní napájení

Teplota prostředí vyšší než 40 °C Přerušte práci




