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M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Univerzální chladící zařízení 

1 Správné používání 

Aplikace 

Univerzální chladící zařízení je zkonstruováno pouze pro komerčně schválený typ chladícího 
media pro obráběcí stroje. Univerzální chladící zařízení má být použito pouze pro tento účel. 

Univerzální chladící zařízení není zkonstruováno pro použití ve výbušných prostorách. 

Zdraví škodlivá nebo hořlavá média nesmí být dodávána tímto univerzálním přístrojem  

Chtěli bychom zdůraznit, že jakékoliv změny nebo úpravy konstrukce nebo technické a 
technologické změny, které nebyly schváleny fy Optimum Maschinen GmbH ruší nárok na 
záruku přístroje. 

2 Bezpečnostní pokyny 
Nedopusťte nebezpečné pracovní postupy: 
• Ujistěte se, že vaše práce nikoho neohrožuje 
• Pro sestavení, provoz, údržbu nebo opravu  dodržujte přísně pokyny uvedené v tomto 

návodu. 
• Nepracujte s univerzálním chladícím zařízením, jestliže je vaše koncentrace na práci 

snížena např. z důvodu braní léků. 
• Dodržujte předpisy prevence úrazů vydaných vaší firmou, abyste zabránili pracovním 

úrazům a zajistili bezpečnou práci na pracovišti. 
• Informujte vedoucího o všech nebezpečích a závadách 
• Dodržujte instrukce k provozu vašeho stroje na kterém je univerzální přístroj namontován. 
• Opravy univerzální přístroje mohou provádět pouze technicky školení pracovníci. 

2.1 Osobní ochranné pomůcky 
Pro určité práce jsou vyžadovány osobní ochranné pomůcky jako ochrana při práci. Prosím 
dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci na vašem stroji. 

3 Elektrické parametry a zásady 
Dejte si univerzální přístroj pravidelně každých šest měsíců zkontrolovat. 

Eliminujte okamžitě všechny závady, jako jsou uvolněné spoje, vadné vodiče atd. 

Během práce na částech pod napětím musí být přítomna druhá osoba, aby vypnula přívod 
napětí v případě ohrožení. 

Odpojte okamžitě univerzální přístroj, jestliže se objeví závada  v napájení přístroje ! 

+ Schéma zapojení pro univerzální přístroj 230 V je na str. 7

+ Schéma zapojení pro univerzální přístroj 400 V je na str. 8
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Univerzální chladící zařízení

4 Technické údaje 

 400 V 230 V 

Napájení 400 V; 100W;  ≈ 50 Hz 230 V; 100W;  ≈ 50 Hz 

Třída izolace F 

Kombinace zástrčka-vypínač IP 54 

Dopravní výška  2,5 metru 

Výkon čerpadla 3,5 litru / min 

Objem nádrže 9 litrů 

Rozměry [mm] 
Délka, šířka, výška 

375 x 250 x 260 

Provozní  náplně Komerčně schválená chladící média 

Podmínky okolního prostředí 5 - 55°C 

4.1 Emise 
Opatření ke snížení úrovně hluku  odpovídají posledním opatřením v oboru pro snížení úrovně 
hluku. Tlaková úroveň  hluku je pod 60 dB(A). 

5 Sestava 

5.1  Sestava dodávky 
Když je univerzální přístroj dodán , zkontrolujte prosím, zda nebyl poškozen  během přepravy a 
zda neschází některé komponenty. Vyjměte všechny části z krabice a porovnejte je s níže 
uvedeným seznamem. Příslušenství je uloženo v nádrži přístroje. 
• Nádrž pro chladící kapalinu 
• Sítko nádrže 
• Čerpadlo kapaliny 
• Kombinace zástrčka-vypínač 
• Svěrky na hadici 
• Průhledná plastická hadice o průměru 10 mm pro výtlak 
• Průhledná plastická hadice o průměru 12 mm pro zpětný průtok 
• Škrtící kohout 
• Ohebná hadice pro chladící médium 
• Upínka pro ohebnou hadici média 
• 2 upevňovací šrouby s maticemi a podložkami 
• Návod k obsluze 

5.2 Skladování 
POZOR! 

Nesprávné skladování může poškodit nebo zničit důležité části. 

Skladujte zabalené nebo vybalené části pouze v určených podmínkách prostředí. 

Konzultujte  Optimum Machinen GmbH v případě, že byl univerzální přístroj pro dodávku 
chladícího média  a jeho příslušenství skladován po dobu delší než  tři měsíce za odlišných 
podmínek  okolního prostředí než těch, které jsou uvedeny + v tabulce výše na této straně. 
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5.3 Instalace a sestavení 

INFORMACE 

Hlavní vypínač univerzálního přístroje musí být volně přístupný. 

5.3.1 Sestava 

Umístěte univerzální přístroj tak, že vratná hadice dosahuje na  pracovní stůl. Zásuvka musí být 
snadno přístupná a chráněna před vodou. Horní část univerzálního přístroje nesmí být  
smáčena vodou. 

Ujistěte se, že všechny šrouby jsou dotaženy a že univerzální přístroj není poškozen. 

Chraňte univerzální přístroj  před mrazem a dalšími vlivy prostředí. 

6 Provoz 
Provozujte univerzální přístroj  pouze za následujících podmínek: 
• univerzální přístroj  je ve správném technickém stavu 
• univerzální přístroj je používán podle předpisu 
• je dodržován Návod k obsluze 

Jakékoliv závady musí být okamžitě odstraněny. 

Před zahájením provozu univerzálního přístroje se vždy ujistěte, že je dostatek chladící kapaliny 
v nádrži přístroje. 

Likvidujte chladící kapalinu v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. 

7 Údržba 

7.1 Prohlídka a servis 
Typ a rozsah opotřebení závisí na širokém rozsahu individuálního používání a servisních 
podmínkách. 

Jestliže je univerzální přístroj používán správně, potom bude z velké části bez nároku na 
údržbu. 

Pouze když budou používány chladící kapaliny, které zanechávají rezidua, potom musí být 
univerzální přístroj vyčištěn vodou po skončení provozu. 

7.1.1 Výměna chladícího média 

Vyměňujte chladící medium v pravidelných intervalech. Používejte pouze komerčně schválená 
chladící média. 
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7.2 Náhradní díly pro přístroj 

 

Obr. 7-1:   výkres náhradních dílů 

 
 

©
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Pozice Popis Množ. č.pol.
1 Tryska 1  

2 Ventil 1  

5 Svěrka 2  

6 Hadice 1  

7 Konektor 1  

8N Čerpadlo 1  

9 Kabel. příchytka 1  

10 Spínač 1  

Pozice Popis Množ. č.pol.
12 Hadice 3/8” (1m) 1  

13 Nádrž 1  

14 Šroub s šestihrannou hlavou 
¼” x ½” 

1  

16 Deska 1  

17 Šroub s kulatou hlavou  
3/16” x ¾” 

1  

18 Podložka 3/16”   
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7.3 Schéma zapojení univerzálního chladícího zařízení na 230 V. 
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7.4 Schéma zapojení univerzálního chladícího zařízení na 400 V. 
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8 Příloha 

8.1 Autorské právo 
©  2002 

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Všechna související práva jsou také 
vyhrazena , zvláště týkající se ať zčásti nebo zcela  překladu, kopírování, použití obrázků, 
rozhlasového vysílání, reprodukce foto-mechanickou cestou nebo podobným způsobem a 
záznamu do systémů zpracovávajících údaje. 

Firma si vyhrazuje právo dělat technické změny bez předchozího upozornění. 

8.2 Sledování výrobku 
Je po nás požadováno provádět  poprodejní sledování našich výrobků. 

Byli bychom vděčni, kdybyste nám mohli poslat následující informace: 
• Modifikace na přístroji 
• Zkušenosti s univerzálním chladícím zařízením,  které mohou být důležité pro další uživatele 
• Opakující se závady 
• Potíže s dokumentací  vydanou fy Optimum Maschinen GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt 

Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 99 
E-Mail: info@optimum-maschinen.de 
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8.3 ES prohlášení o shodě 
Potvrzujeme tímto, že níže uvedený stroj svou koncepcí a konstrukcí i svým typem odpovídá 
základním relevantním požadavkům  na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU. 

Jestliže budou na stroji provedeny změny bez našeho vědomí, pak toto prohlášení pozbývá 
platnosti. 

Výrobce / firma uvádějící 
stroj do provozu 

Optimum Maschinen Germany 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

Typ stroje Univerzální chladící zařízení 

230 V 

400 V 

Příslušná směrnice EU: 89/392/EWG směrnice pro stroje 

 89/336/EWG EMV-směrnice ve verzi 93/68/EWG 
ze dne 22.07.93 

 73/23/EWG směrnice pro nízké napětí ve verzi  
93/68/EWG ze dne 22.7.93 

Aby se zajistil soulad, byly použity následující harmonizované normy: 

 EN 292-2 

EN 60204-1 

 

  
Thomas Collrep 
(jednatel) 

Kilian Stürmer 
(jednatel) 

Hallstadt, 30.11.1998 
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

Univerzální chladící zařízení

230 V, 400 V

výrobek
typ
výrobní číslo

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

 
 
 
 
 
pro koncového spotřebitele a zaručuje 
bezplatnou opravu výrobku této firmy podle 
podmínek dále uvedených po dobu 24 měsíců. 
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad. 
 
 

podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na 
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené 
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
této firmy podle podmínek dále uvedených po 
dobu 12 měsíců.  

 
 
 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně 

A B



Záruční podmínky pro případ A: 
 
 Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za jiným účelem 
než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým spotřebitelem. Podnikáním se rozumí 
soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ( § 2 odst.1 obchodního zákoníku). Právo 
z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu 
výrobku a popsat jak se tato vada projevuje. K písemné reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný koncovým 
spotřebitelem a doklad o zakoupení výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, 
bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku, nebudou považovány za doklady 
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619 odst.2 občanského zákoníku). 
Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen. 

Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku)není prodávajícím považováno: 
• Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku. 
• Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování po 

koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití. 
• Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci 

prodávajícího či v závazných technických normách. 
• Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak doložit. 

 
 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační nárok 
konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze 
věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o určitých aspektech 
prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových katalozích 
a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod k použití 
výrobku. 
 
Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 
 
 
Záruční podmínky pro případ B: 
 
 Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne dodání zboží; 
v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. 
 Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému určení. 
 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo vnějšími 
událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které prodávající použil, 
vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při obvyklém užíváním a vady 
způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití. 
 Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží: 

• Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno. 

 Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese prodávajícího, v níž je 
třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne 
a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. 
K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady 
reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace 
prodávající potvrdí  písemně, faxem nebo e-mailem s uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady. 
 Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za tím účelem sdělí 
kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit důvody, pro které toto 
potvrzení odmítá vydat. 
 Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží. 
 
Podpis kupujícího:        …………………………………………………... 
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