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1 Symboly

2 Technické údaje

3 Používanie na určený účel
Odsávacie rameno ASA je stacionárne zariadenie,
ktoré v spojení energetickou/odsávacou jednotkou
EAA poskytuje napájanie pre elektrické
a pneumatické náradie, ako aj prípoje na odsávanie
prachu.
Používateľ má tak na priestorovo obmedzenej pra-
covnej ploche priamo k dispozícii všetky prípoje,
potrebné na napájanie elektrického
a pneumatického ručného náradia.
Veľkosť a množstvo častíc, ktoré môže zdroj ener-
gie/odsávania EAA/odsávacie rameno ASA odsať,
závisí od výkonu pripojeného odsávacieho zariade-
nia/vysávača. EAA/ASA je v zásade určený na odsá-
vanie prachu a nie veľkých alebo ťažkých triesok,
zvyškov obrobkov atď.
Za škody alebo úrazy, ktoré vznikli v dôsledku neod-
borného používania alebo používania v rozpore
s určeným účelom využitia alebo v dôsledku použí-
vateľom dodatočne vykonaných úprav EAA alebo
ASA, spoločnosť Festool nepreberá žiadnu zodpo-
vednosť.

4 Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné

upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržiavaní na-
sledujúcich varovných upozornení a pokynov môžu
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo
ťažké poranenia. 
Všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny
a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti
použiť.

– Zaťaženie EAA/ASA (napr. hmotnosťou elektric-
kého alebo pneumatického ručného náradia ale-
bo príslušenstva) nesmie prekročiť 12 kg. 

– Elektrické pripájacie káble (sieťové šnúry) pravi-
delne kontrolujte na poškodenie. Poškodené
káble (šnúry) nechajte vymeniť za nové kvalifiko-
vaným elektrotechnikom alebo v autorizovanom
servisnom stredisku Festool.

5 Zloženie
5.1 Odsávacie rameno ASA
Odsávacie rameno ASA (pozrite obrázok na titulnej
strane) pozostáva z dvojdielneho hliníkového pro-
filu, ktorý je otočne uložený na konzole. Tvorí nosný
systém pre energetickú/odsávaciu jednotku EAA.

5.2 Zdroj energie/odsávania EAA
Energetická/odsávacia jednotka EAA pozostáva
z dvoch častí:
– Časť s elektrickými komponentmi ako zásuvky

a voliče (prepínače) pre elektrické ručné náradie
(EW).

– Časť s pneumatickými komponentmi s prípojmi
pre pneumatické ručné náradie (DW).

Podrobnejšie informácie a pokyny na obsluhu na
pripojenie energetickej/odsávacej jednotky nájdete
v návode na obsluhu EAA.

6 Montáž

Len v Nemecku: Festool Vám ponúka možnosť in-
štalovať energetickú/odsávaciu jednotku alebo od-
sávacie rameno autorizovanou montážnou organi-
záciou. Energetickú/odsávaciu jednotku alebo od-
sávacie rameno vám kompletne namontuje
a odovzdá v stave pripravenom na prevádzku. Od-
porúčame vám využiť túto službu, ktorá vám zaručí
rýchlu a bezpečnú montáž.
Možné sú tieto spôsoby montáže:
• Montáž na stenu
• Montáž na strop
• Montáž na stĺpe

Montáž ASA na betónovú stenu - obrázok [1]
Podľa priloženej šablóny vyvŕtajte do steny šesť
otvorov. 

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Odsávacie rameno ASA

Dĺžka v narovnanom stave

ASA 5000 5 m

ASA 6000 6 m

Elektrické napájanie 230 V~/16 A

Hmotnosť

ASA 5000 92 kg

ASA 6000 105 kg

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, vecných škôd
 Pred montážou vždy prekonzultujte statické po-

mery na predpokladanom mieste upevnenia so
stavebným statikom!
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Ako osvedčené rozperky na neporušený betón sa
osvedčili kotvy B25 - B55, resp. C20/25 až C50/60
Fischer Combi FBN II 16/15 K, 16/25, 16/50.

Montáž ASA na betónový strop - obrázok [2]
Montáž na strop možno realizovať pomocou konzoly
podľa obrázka [2]. Upevňovacie prvky sa musia na
mieste dimenzovať a vyhotoviť podľa potrebnej sta-
tiky.

Montáž ASA do tehlovej steny alebo steny z dutých
tehál [3]
Upevňovacie prvky sa musia na mieste dimenzovať
a vyhotoviť podľa potrebnej statiky. 
Odporúčame použiť priechodné závitové tyče M16.

Montáž ASA na profilový stĺp - obrázok [4]
Montáž na stĺp alebo nosník sa vykoná podľa obrázk
[4] a.

Skrátenie závesu ASA
Záves sa dodáva s dĺžkou 1,6 m. V prípade potreby
možno hliníkovú rúru [5-1] skrátiť na požadovanú
dĺžku. 
Po skrátení sa vedenia pretiahnu dozadu. Pozor:
Aby sa vedenia pri pohybe odsávacieho ramena ne-
poškodili, nesmú sa napínať, ale v káblovom kanáli
musia mať určitú vôľu.

Káblový kanál (len ASA CT/SRM)
Dodaný káblový kanál umiestnite na stenu, resp.
stĺp medzi konzolu ASA a stanovisko odsávacieho
zariadenia. Hliníkovú rúru [6-2] zaistite v káblovom
kanáli na to určenými sponami [6-1] a dodanými
hadicami [6-3] spojte s ASA a odsávacím zariade-
ním. V prípade potreby možno káblový kanál
a hliníkovú rúru zodpovedajúco skrátiť. Pneumatic-
ké rozvody a elektrické káble [6-4] sa takisto ukla-
dajú do káblového kanála.

7 Pripojenie a uvedenie do prevádz-
ky

7.1 Pripojenie pneumatického potrubia
Na správne používanie je potrebné:
– Tlak vzduchu: 4 - 8 bar dynamický tlak
– Objemový prietok: min. 400 l/min pre každé pri-

pojené pneumatické brúsne náradie Festool.
 Sivé pneumatické vedenie ASA po pripojení na

napájaciu jednotku pomocou spojky pripojte na
miestny rozvod stlačeného vzduchu.

7.2 Pripojenie riadiaceho kábla

Mobilné vysávače CT konštrukčného radu CT 22, 
CT 33, CT 44, CT 55
 Montážnu súpravu (modul EAA CT22/33/44/55:

495756) pre riadiace vedenie namontujte na mo-
bilný vysávač CT (pozri návod na montáž). 

Mobilný vysávač CT, konštrukčný rad CT 26, CT 36, 
CT 48
 Montážnu súpravu (modul EAA CT 26/36:

496143) namontujte na mobilný vysávač CT (pri
CTM 36/48 LE a CTL 36/48 LE je už namontova-
ná). 

 Riadiace vedenie (kábel) zasuňte do zásuvky ko-
nektora vysávača.

Mobilný vysávač SRM a  cudzie výrobky
Pripojenie riadiaceho vedenia (kábla) nie je možné.
Ak je vysávač vybavený zásuvkou pre náradie
s automatikou na zapínanie/vypínanie, musí sa sie-
ťová šnúra EAA pripojiť do tejto zásuvky, aby sa au-
tomatika na zapínanie/vypínanie vysávača mohla
využívať. Pritom sa musí rešpektovať maximálna
zaťažiteľnosť zásuvky na pripojenie náradia. Okrem
toho nie je možné využívať všetky funkcie EAA. Pre-
to naliehavo odporúčame používanie mobilného vy-
sávača Festool. 

ASA TURBO
 Len kvalifikovaný elektrikár: Riadiaci kábel

pripojte na vstup riadiaceho signálu stacionár-
neho odsávacieho zariadenia.

7.3 Pripojenie odsávania

ASA CT/SRM
 Vstupné hrdlo odsávacej hadice pripojte na prí-

pojku odsávacieho zariadenia.
 Na pripojenie odsávacej hadice na vysávač od-

porúčame používať otočné pripojenie „D50 DAS-
AS“.

ASA TURBO
 Saciu hadicu ASA spojte so stacionárnym odsá-

vacím zariadením.

7.4 Pripojenie sieťovej šnúry
 Čiernu sieťovú koncovku ASA pripojte na zásuv-

ku rozvodnej siete (230 V~/16A).

7.5 Uvedenie do prevádzky
ASA je pripravené na prevádzku po vykonaní týchto
krokov:
1. Pripojenie na EAA (pozrite prevádzkový návod

EAA)
– Sieťové a riadiace vedenie na EAA
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– Pneumatické vedenie na napájaciu jed-

notku
2. Pripojenie ASA

– Sieťová koncovka na miestnu elektrickú
sieť

– Pneumatické vedenie na miestny rozvod
stlačeného vzduchu

– Riadiace vedenie na odsávacie zariadenie

8 Odsávanie

Ak národné bezpečnostné predpisy vyžadujú sledo-
vanie odsávacieho výkonu vysávača (sledovanie ob-
jemového prietoku), smie byť na EAA   otvorený iba
jeden odsávací otvor.
Dosiahne sa posúvačom. Po demontovaní posúva-
ča, napr. pri odsávaní zdraviu škodlivého prachu,
možno súčasne prevádzkovať a odsávať dve strojné
zariadenia (pozrite prevádzkový návod EAA).

9 Údržba a ošetrovanie

Poškodené ochranné zariadenia a časti nechajte
opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom
stredisku, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvede-
né inak.

10 Životné prostredie
Náradie nevyhadzujte do domáceho
odpadu! Náradie, príslušenstvo
a obaly odovzdajte na recykláciu
v súlade s ochranou životného pros-
tredia. Dodržiavajte platné národné

predpisy.

Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a jej pre-
sadení v národnom práve sa musia použité elek-
trické prístroje separovať a odovzdávať na recyklá-
ciu v súlade s predpismi na ochranu životného pro-
stredia. 

11 Príslušenstvo
Používajte iba originálne príslušenstvo Festool ur-
čené na použitie s týmto náradím a originálny spot-
rebný materiál Festool, pretože tieto systémové
komponenty sú navzájom optimálne zladené. Pri
použití príslušenstva a spotrebného materiálu od
iných dodávateľov rastie pravdepodobnosť zhorše-
nia kvality pracovných výsledkov a obmedzenia ná-
rokov plynúcich zo záruky. Podľa použitia môže
dôjsť k zvýšenému opotrebovaniu stroja alebo
k zvýšeniu vášho zaťaženia. Chráňte preto seba,
vaše náradie a vaše záručné nároky tým, že budete
používať výlučne originálne príslušenstvo Festool
a spotrebný materiál Festool! 
Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete
vo vašom katalógu Festool alebo na internete na
„www.festool.com“.

12 Záruka
Na naše náradie poskytujeme záruku na chyby ma-
teriálu a nedodržanie technologického postupu vý-
roby, podľa zákonných predpisov konkrétnej krajiny,
najmenej však 12 mesiacov. V rámci krajín EÚ sa
poskytuje záruka 24 mesiacov (po predložení faktú-
ry alebo dodacieho listu). Škody, ktoré nasvedčujú
najmä prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu,
neodbornému zaobchádzaniu, príp. používateľom
spôsobené poškodenia alebo iné používanie
v rozpore s návodom na používanie, alebo skutoč-
nosti známe už pri kúpe, sú zo záruky vylúčené.
Rovnako sú vylúčené aj škody, ktoré vyplývajú
z používania neoriginálneho príslušenstva
a spotrebných materiálov (napr. brúsny tanier). 
Reklamácie možno uznať iba v prípade, ak sa ne-
rozmontované náradie zašle dodávateľovi alebo do
autorizovaného servisnému stredisku Festool. Ná-
vod na používanie, bezpečnostné pokyny, zoznamy
náhradných dielov a doklad o kúpe si dobre uscho-
vajte. Inak platia aktuálne platné záručné podmien-
ky výrobcu. 

Poznámka
Z dôvodu neustáleho výskumu a vývoja sú zmeny tu
uvedených technických údajov vyhradené.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia prachom
 Prach môže byť zdraviu škodlivý. Preto nikdy ne-

pracujte bez odsávania.
 Pri odsávaní zdraviu škodlivého prachu vždy do-

držiavajte národné ustanovenia.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu
 EAA/ASA pred akoukoľvek údržbou alebo opra-

vami odpojte od prívodu prúdu a stlačeného
vzduchu.

 Práce na údržbe a opravách elektroinštalácie
alebo elektroniky smie vykonávať iba kvalifikova-
ný elektrotechnik. 
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13 ES-Vyhlásenie o zhode

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:
2006/95/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ, EN 60204-
1, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 61310-1, EN
983
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2012-12-19

Nariadenie REACh pre výrobky firmy Festool, ich
príslušenstvo a spotrebný materiál:
REACh je nariadenie o chemikáliách, platné od
roku 2007 v celej Európe. Ako „následný používa-
teľ“, teda ako výrobca produktov, sme si vedomí na-
šej povinnosti informovať našich zákazníkov. Aby
ste boli vždy informovaní o najnovšej situácii a o
možných látkach, ktoré sú uvedené aj v zozname
látok, zriadili sme pre vás nasledujúcu internetovú
stránku:
www.festool.com/reach

Odsávacie rameno
ASA

Sériové č.

ASA 5000 CT/SRM 495831

ASA 6000 CT/SRM 495833

ASA 5000 TURBO 495830

ASA 6000 TURBO 495832

Označenie CE z roku:2008


