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Prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete ta navodila. 



PODROČJE UPORABE
Črpalka  je  TÜV  preizkušena  in  jo  odlikuje  visoka  kvaliteta  izdelave  in  uporabljenih 
materialov, kar zagotavlja zadovoljstvo ob dolgotrajni uporabi.
Namenjena je meritvam sajavosti dimnih plinov, to je ugotavljanju dimnega števila. 
Dimno število je merilo za sajavost dimnih plinov, ki se ugotavlja na podlagi stopnje 
potemnelosti  filtrirnega papirja.  Potemnelost  filtrirnega papirja se primerja z  lestvico 
desetih polj različne intenzitete počrnelosti od popolnoma bele na prvem polju lestvice  
do popolnoma črne na desetem polju lestvice, pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v  
lestvici je počrnelost najbližja. Dimno število se meri pri tekočem in plinastem gorivu.  
(Vir: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav)

OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI
Meritve vedno izvajajte strokovno!

• Pred uporabo morate počakati, da se črpalka ogreje na sobno temperaturo. 
• Po  ca.  10  meritvah  očistite  obloge  saj  v  odjemni  cevki  do  ventila.  Prav  tako 

morate v enakomernih razdobjih očistiti tudi druge dele črpalke (glejte Vzdrževanje)
• Preverjajte  tesnost  črpalke  (glejte  Preizkus  tesnosti  črpalke).  Primerjalno  lestvico 

sajavosti hranite v za to namenjenen ovitku in jo tako ohranite čisto.  
Črpalko zaščitite pred udarci in drugimi škodljivimi mehanskimi vplivi in jo uporabljajte le 
skladno z njenim namenom!

POSTOPEK MERITVE
• Pred pričetkom meritve mora gorilnik delovati vsaj 5 minut.

A Vstavite filtrirni papir v zarezo na glavi črpalke in z vrtenjem v  
desno z občutkom zategnite glavo sonde.

B Vstavite sondo v merilno odprtino na dimniškem priključku in jo  
potisnite do sredine pretoka dimnih  plinov.

C Napravite 10  polnih potegov – vse potege izvajajte počasi  in enakomerno  
(sesanje) in na koncu vsak poteg nekoliko zadržite (izravanava tlaka), povratek pa 
naj bo hiter. Skladno s predpisi bo tako skozi filtrirni papir prečrpan predpisan  
volumen, ki znaša 1,63  +/- 0,07 dm3 .
Pri pravilnem izvajanju meritve mora postopek trajati 40 do 60 sekund. 

D Odvijte glavo sonde in izvlecite filtrirni papir. Na njem ostane okrogel  madež,  
potemnel  glede  na  stopnjo  sajenja.  Za  določitev  dimnega  števila  morate  
napraviti najmanj 3 meritve ! Na osnovi teh meritev dobimo nato dimno število 
kurilne naprave (glejte Določitev dimnega števila v nadaljevanju). 

    Če potegi postanejo pretrdi, morate namazati gumijasti bat črpalke ! 
(glejte mazanje črpalke)

UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI OLJNIH DERIVATOV V DIMNIH PLINIH 

Madež na filtrirnem papirju preverite tudi na prisotnost oljnih derivatov oz. sledi 
neizgorelega olja. V ta namen kapnite kapljico acetona (ni v obsegu dobave) tik 
zraven madeža ali pa uporabite poseben tester v obliki pisala. Če pri tem pride 
do sivega obarvanja, ki se razširi čez madež, to pomeni, da so v dimnih plinih  
prisotne  sledi  neizgorelega  olja  in  je  kurilno  napravo  potrebno  preveriti.  V  
nasprotnem primeru pa je test v redu.



                   DOLOČITEV DIMNEGA ŠTEVILA

A Filtrirni papir postavite pod primerjalno skalo z 10 stopnjami (0 do 9) 
in ugotovite katera  stopnja  na  skali  se  ujema  s  potemnelostjo  
filtrirnega papirja in tako odčitate posamezno dimno število.

B Po izvedbi vseh (3) meritev izračunajte  srednjo vrednost vseh meritev in le to  
zaokrožimo na naslednjo višjo celoštevilčno vrednost. Tako dobimo  dimno število 
kurilne naprave.

VZDRŽEVANJE
Čiščenje črpalke
Odstranjevanje nelepljivih sajastih delcev: 
Sondo  črpalke  rahlo  iztegnite  in  napravite  nekaj  hitrih  potegov  brez  
vstavljenega filtrirnega papirja. S tem odstranite  nelepljivo  umazanijo  tudi  iz  
ventila. 
Demontaža črpalke:

A Odvijete (na levo) kapo na zgornjem delu cilindra.
B Previdno izvlecite bat iz cilindra. Pazite, da pri tem ne poškodujete gumijaste  

manšete na navoju cilindra!
V nobenem primeru pri čiščenju 

ne snemajte manšete iz droga črpalke ! 
C Odvijte nato tudi spodnjo glavo sonde.
D S priloženim ključem previdno odvijte ventil (levo), ki se nahaja pod glavo sonde. 

Pri odvijanju ključ čvrsto vstavite v za to namenjen utor na ventilu.

Ostanke maziva očistite s čistili, 
ki ne najedajo plastike ali gume.

• Če je drog črpalke zelo hrapav, ga previdno očistimo s finim smirkovim papirjem. 
• Sestavne dele črpalke očistite s krpo ali ustrezno mehko ščetko. 

Mazanje črpalke
Predno naoljite določene dele dele črpalke jih morate ustrezno očistiti ( glejte 
zgoraj).

Za mazanje uporabite samo priloženo originalno olje !
Ne nanašajte preveč olja!

Ne uporabljajte maziv mineralnega izvora!
A Nanesite nekoliko olja v cilinder in na gumijasto manšeto, ter ga enakomerno  

razporedite.
B Vstavite bat (manšeto) v cilinder in ga nekajkrat povlecite, da dosežete tekoč  

pomik. 
C Sestavite ostale dele.



PREIZKUS TESNOSTI ČRPALKE
A Privijte glavo sonde brez vstavljenega papirja.
B Črpalko  primite  tako,  da  s  palcem  zamašite  cevko  na  koncu.  Seveda  lahko  

uporabite tudi kakšen ustrezen zamašek.
C Napravite ca. 3-5 cm dolg poteg črpalke in nato ročko spustite in ta se mora  

vrniti v izhodiščni položaj. To pomeni, da je črpalka tesna.
D Če se ročka ne vrne v začetni položaj pomeni, da črpalka ni tesna.

Možni vzroki netesnosti so:  
-poškodovana je gumijasta cevka
-ventil oz. tesnilo ventila ni v redu
-raztrgana oz. poškodvana gumijasta manšeta (bat)

SESTAVNI DELI IN PRIBOR

  1-Ročaj 71M10
2-Kapa cilindra PP
3-Drog črpalke
4-Distančni obroček
5-Bat (manšeta)
7-Ploščato tesnilo ventila
8-Ventil (komplet)
9-Držalo sonde
10-Glava sonde 
11-Gibljiva cev sonde 110 mm
12-Zaščitna nerjavna vzmet
13-Nerjavna sonda 220 mm

Pribor:

14-Primerjalna skala
15-Silikonsko olje 10 ml
16-Ključ
17-Filtrirni papir

  


