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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

 
 

VP-230 és VP-260 típusú vákuumszivattyú 
 

 
 

Figyelem! Kizárólag professzionális h űtőtechnikai alkalmazásra! Az eszköz használatához 
hűtőgépszerel ői képesítéssel megszerezhet ő szakismeret szükséges! A használati 

utasítás ezeket az ismereteket nem pótolja. 
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A jelen vákuumszivattyú hűtőtechnikai és légkondicionáló berendezések vákuumolására 
kifejlesztett berendezés. Használat kizárólag a fenti berendezések szakértői számára javasolt. 
 
Figyelem! 
A vákuumszivattyú kizárólag véd őföldeléssel ellátott, 230V +/-10% névleges feszülts égő 
aljzatba csatlakoztatható! Felügyelet nélkül üzemel tetni tilos! 
Huzamosabb ideig tartó üzemeltetés során a motorrés z burkolata elérheti a 70 °C 
hőmérsékletet, ezért azt megérinteni nem ajánlatos. 
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai vagy szellemi képesség ű, illetve 
tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkez ő személyek általi használatra. 
Üzem közben a vákuumszivattyút hordozni tilos! 
 
Használat el őtt és során 
 

1. Ellenőrizze le, hogy a feszültség és a frekvencia megfelelnek-e a motor címkéjén 
feltüntetett adatoknak. A szivattyú csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „O” 
(kikapcsolt) állásban van-e.  

2. A készülék alapkiszerelésben nincs feltöltve olajjal. Üzembe helyezés előtt töltse fel 
megfelelő olajjal. Távolítsa el az olajbetöltő nyílás csavarját (ami egyúttal a kipuffogó 
nyílás), és töltsön annyi olajat a készülékbe, míg az a nézőüveg alsó részén láthatóvá 
nem válik. A szivattyú olajkapacitása kb. 280-350 ml. Csavarja vissza a kipuffogócsonkot. 

3. Távolítsa el az egyik szívó- és kipuffogó csonk zárósapkáját. Kapcsolja be a motort („I”). 
Ha a szivattyú egyenletesen, rázkódásmentesen működik, helyezze vissza a szívóoldali 
zárósapkát. Ez a művelet 2-30 mp közötti időt vesz igénybe, a külső hőmérséklet 
függvényében. Kb. 1 perces üzem után a nézőüvegben ellenőrizze az olaj szintjét, 
melynek a „MIN” és „MAX” jelzővonal között kell lennie. Ha szükséges, töltsön még olajat 
a szivattyúba. 

4. Járassa üzemmelegre a szivattyút. Kb 15 perc üzemelés után az olaj viszkozitása eléri a 
névleges vákuum eléréséhez ideális értéket.  

5. Kapcsolja ki a szivattyút, majd kösse össze annak szívócsonkját szelepes szerviztömlőn 
keresztül a vákuumozandó berendezésen kiválasztott, erre alkalmas csonkkal. A tömlőn 
levő szelep legyen zárva!  

6. Kapcsolja ismét be a vákuumszivattyút, majd óvatosan nyissa a tömlőn levő szelepet. 
Ezzel megkezdődik a hűtő/klíma rendszer vákuumozása. 

7. Kikapcsolás előtt mindíg zárja el a tömlőn levő szelepet, egyébként a levákuumolt 
rendszer levegőt szív vissza a vákuumszivattyún keresztül.  

8. Tartsa be a szakma szabályait!  
 
Figyelem: a szivattyú működése közben az olaj szintjének mindíg a „MIN” és „MAX” 
jelzővonal között kell lennie. Alultöltöttség gyenge vákuumteljesítményt és a szivattyú 
tönkremenetelét okozhatja, túltöltéskor pedig a felesleges olajat a készülék kifújhatja. 

 
Használat után 

 
Hogy a szivattyú minél hosszabb élettartamú, és következő alkalommal is könnyen indítható 
legyen, az alábbi módon állítsa le a készüléket: 

 
1. Zárja le a levákuumolt rendszer és a szivattyú közötti vezeték szelepét. 
2. Távolítsa el a tömlőt a szivattyú szívócsonkjáról. 
3. Kapcsolja ki a vákuumszivattyút 
4. Tegye visssza a zárósapkát a szívó- és kipuffogócsonkra, hogy megelőzze a 

szennyeződések, vagy kisebb alkatrészdarabok szivattyúba való bejutását. 
 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS  VP230, VP260  típusú vákuumszivattyú 

 2 

 
1. Vákuumszivattyú olaj 
 

A megfelelő típusú és minőségű olaj használata kiemelt fontosságú a vákuumszivattyúk 
használatakor. Azt tanácsoljuk, hogy a készülékhez kifejezetten erre a célra kifejlesztett 
vákuumszivattyú olajat használjon. Ezek az olajak üzemi hőmérsékleten ideális 
viszkozitással rendelkeznek a tömítéshez és kenéshez, valamint használatukkal hideg 
időjárás esetén is könnyebben indítható a készülék. Cseréljen olajat, ha az olaj már nem 
tisztán átlátszó, (szennyezett, homályos, üledékes), vagy a szivattyú több mint 100 
üzemórát működött. az utolsó olajcsere óta. 

 
2. Olajcsere 

 
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú üzemmeleg. 
- Távolítsa el az olajleeresztő csavart. Eressze le a szennyezett olajat egy megfelelő 

tárolóedénybe, és gondoskodjon a megfelelő megsemmisítésről. Az olaj leeresztését 
gyorsíthatja, ha megnyitja a beömlőnyílást és egy ronggyal részlegesen eltömi a 
kiömlőnyílást, miközben jár a szivattyú. Ezzel a módszerrel ne üzemeltesse a szivattyút 
20 mp-nél tovább! 

- Ha az olaj kifolyt, döntse előre a szivattyút, hogy a maradék olaj is kicsöpöghessen. 
- Helyezze vissza az olajleeresztő csavart. Csavarjaki a kipuffogó szelepet, és töltse fel a 

készüléket friss vákuumszivattyú olajjal. Töltse addig, amíg az olaj a nézőüveg alján 
láthatóvá nem válik. Ehhez kb. 280-350 ml olajra lesz szüksége. 

- Győződjön meg róla, hogy a szívócsonk(ok) zárva vannak, majd kapcsolja be a 
szivattyút. Hagyja 1 percig járni, majd ellenőrizze az olajszintet. Ha az olaj szintje a 
nézőüvegen található olajszint jelző vonal alatt van, adagolja lassan a járó szivattyúba az 
olajat, amíg az olajszint a vonalat el nem éri. Ezután helyezze vissza a kipuffogó szelepet  
(olajbetöltő nyílás), győződjön meg arról hogy a zárósapka helyén van, és az 
olajleeresztő csavar megfelelően meg van húzva. 

- Ha az olaj üledékes, szennyezett, akkor távolítsa el a szivattyú alumínium házát, és 
tisztítsa ki. Visszaszereléskor ügyeljen a gumitömítés lehelyezésére. Egy másik módszer 
a szennyeződés eltávolítására, hogy kinyomja a tartályból az olajat. Ehhez indítsa be a 
szivattyút, és hagyja felmelegedni. Ezután, még mindig járó szivattyúnál, távolítsa el az 
olajleeresztő nyílás zárócsavarját. Ezután óvatosan szorítsa le a kipuffogónyílást. Ez 
ellennyomást okoz az olajtartályban, és kinyomja a szennyezett olajat. Ha  kifolyt az olaj, 
kapcsolja ki a szivattyút. 
Ismételje meg a műveletet mindaddig, míg az összes szennyeződést el nem távolította. 
Ezután zárja vissza az olajleeresztő nyílást, és töltse fel a tartályt megfelelő mennyiségű 
friss olajjal. 

 
Meghibásodás 
 
A szivattyút hosszú élettartamra és megbízható működésre tervezték. Bár az alábbi leírás ad 
némi támpontot, ha valami meghibásodást észlel, vigye a  készüléket szervizbe.  
 

1. A készülék nem indul 
Ellenőrizze a feszültséget. A készüléket úgy tervezték, hogy normál hálózati feszültség 
+/- 10%-nál és 0°C h őmérsékleten gond nélkül induljon. Extrém körülmények között 
előfordulhat, hogy a szivattyú nehézkesen indul. 
Ha hálózati csatlakozóvezeték megsérült, csak a forgalmazónál beszerezhető speciális 
vezetékkel szabad kicserélni! 

2. Olaj szivárgás 
Győződjön meg róla, hogy az olajfolt nem egy esetleges  korábbi olajcseréből származik-
e. Amennyiben valóban szivárgásról van szó, előfordulhat, hogy a burkolat tömítése vagy 
a tengelytömítés szorul cserére. Ha az olajleeresztő nyílásnál van a szivárgás, akkor 
cserélje ki a leeresztő csap tömítését. 

3. Elégtelen vákuumteljesítmény 
Győződjön meg arról, hogy a szervíztömlő és minden csatlakozó jó állapotban van, és 
szivárgásmentes. A szivárgást egy elektronikus vákuummérővel le tudja ellenőrizni. 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS  VP230, VP260  típusú vákuumszivattyú 

 3 

Tegyen vákuumszivattyú olajat a feltételezett szivárgási helyekhez illetve a 
csatlakozásokhoz. A vákuum jelentősen javulni fog, míg az olaj eltömi a rést. 
Mindig gondoskodjon róla, hogy tiszta legyen a szivattyúolaj. A nagyon szennyezett 
szivattyú több olajátöblítést is igényelhet. 
Ellenőrizze, hogy a készülékben megfelelő mennyiségű, szennyezetlen olaj található. A 
szivattyú maximális teljesítőképességéhez az olajszintnek működés közben a 
nézőüvegen található vonalig kell érnie. Ne töltse túl a készüléket – üzemi hőmérsékleten 
az olaj kitágul, így működés közben magasabb szintet jelez, mint amikor a szivattyú áll. 
Az olajszint ellenőrzéséhez indítsa el a készüléket zárt beömlőnyílás mellett. Ellenőrizze a 
nézőüvegben az olajszintet. Ha szükséges, töltsön még olajat a készülékbe. 

 
Műszaki adatok 
 

Modell VP-230 VP-260 

Feszültség 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

Szállítóteljesítmény 
4,2 m3/óra 

3 CFM 
7,68m3/óra 

5 CFM 

mbar 5x10-2 5x10-2 Végvákuum 
mikron 37,5 37,5 

Fokozat 2 2 

Motor névl. áramfelvétel 2,4 A 4,1 A 

Beömlőnyílás 1/4" kúpos-peremes,  
1/4", 3/8” kúpos-

peremes, 

Olajtöltet 280 ml 350 ml 

Méretek 280x122x220 (mm) 320x138x240 (mm) 

Nettó súly 7,0 kg 11,8 kg 
 
Garancia 
 
A készülékre 12 havi jótállást vállalunk, mely szerint a készülékben ez idő alatt rendeltetésszerű 
használat ellenére előforduló gyártási, anyag- vagy belső szerelési hibát díjtalanul megjavíttat. 
 
A jótállás feltétele: a készülék szakszerű, eredeti célnak és a használati utasításnak megfelelő 
felhasználása, a rendszeres olajcsere, a készülék tisztántartása, az előírásoknak megfelelő 
szállítása, tárolása. Az olajcsere költsége nem tartozik a jótállás körébe. 
 
A jótállási id ő az átvétel napjától számítva 12 hónap.  
 
A jótállás érvényét veszti  
  
• ha a készülék üzembe helyezését nem az előírásoknak megfelelően (szakszerűen) végzik 
• ha a jótállási időn belül a készülék javítása, alkatrész cseréje, vagy a készüléken történő 

bármilyen átalakítás nem a kijelölt szervizben történik 
• ha a készüléket nem szakképzett, és a használatára külön kiképzett személy üzemelteti, 
• ha a készüléket nem a rendeltetésének megfelelő célra használják 
• ha a meghibásodást az előírt karbantartási és tisztítási munkálatok hiánya / szakszerűtlen 

elvégzése okozta, 
• ha a meghibásodást a környezetből származó szenny, savas olaj, víz stb. okozta, 
• ha a meghibásodást a készülék szakszerűtlen szállítása, tárolása okozta 
 
Vita esetén  annak megállapítása, hogy a hiba jótállási kötelezettség alá esik vagy sem, a 
gyártómű  megállapításai az irányadók.   
A készüléket forgalmazza: 
 
Soós és Társa H űtőtechnikai Zrt., 1163. Budapest Kövirózsa utca 5.  T : +36-1-4034472 
Tel: 403-4472, Fax: 404-1374  


