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EAASK

1 Symboly

2 Technické údaje

3 Používanie na určený účel
Zdroj energie/odsávania EAA je stacionárne zaria-
denie vybavené prípojmi na napájanie elektrického
a pneumatického ručného náradia, ako aj prípojmi
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.
Na odsávanie dreveného prachu sú vhodné iba EAA
EW CT/SRM/M a EAA EW/DW CT/SRM/M.

Ak sa so zariadením odsávajú zdraviu škodlivé,
horľavé alebo výbušné látky, dbajte na to, aby pripo-
jené odsávacie zariadenie bolo na odsávanie týchto
látok vhodné (certifikované). Okrem toho sa musia
dodržiavať platné bezpečnostné predpisy
a predpisy o prevencii úrazov a ochrane zdravia pri
práci. 
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 bezpeč-

nostné upozornenia a pokyny. Chyby pri dodržia-
vaní nasledujúcich 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.

– Práce na elektrických zariadeniach smie vykoná-
vať len kvalifikovaný elektromechanik alebo zá-
kaznícky servis Festool.

– Podmienky prostredia: Teplota prostredia sa
smie pohybovať medzi 0 °C a 50 °C. Relatívna
vlhkosť vzduchu smie dosahovať maximálne 80
%.

5 Prvky zariadenia

Varovanie pred všeobecným nebezpečen-
stvom

Varovanie pred zásahom elektrickým prú-
dom

Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!

Olejovaný stlačený vzduch

Neolejovaný stlačený vzduch

Kovové predmety nenasávajte!

Nesiahajte dovnútra!

Zdroj energie/odsávania EAA

Elektrické napájanie 220 - 240 V~/16 A

50/60 Hz

Stlačený vzduch 4-8 bar

Hmotnosť

EAA EW/DW TURBO/A 13,8 kg

EAA EW/DW CT/SRM/M,

EAA EW/DW TURBO/M

13,0 kg

EAA EW CT/SRM/M

EAA EW TURBO/M

10,2 kg

[1-1] Držiak náradia

[1-2] Rúra z hliníka

[1-3] Permanentná zásuvka

[1-4] Vypínač

[1-5] Zásuvka AUTO 2

[1-6] Prípoj stlačeného vzduchu* pre pneuma-
tické náradie, regulovateľný pomocou 
regulátora tlaku na jednotke pre úpravu 
stlačeného vzduchu

[1-7] Aretácia 

[1-8] Odsávací nátrubok

[1-9] Zásuvka AUTO 1
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* nie je súčasťou dodávky pri všetkých verziách

6 Zloženie
6.1 Zdroj energie/odsávania
Zdroj energie/odsávania 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).

6.2 Verzie
Ponúkané verzie majú nasledujúcu výbavu:

EAA EW CT/SRM/M
– 3 zásuvky; 1 prípoj neolejovaného stlačeného

vzduchu bez regulácie (nie je vhodný na pripája-
nie pneumatického náradia Festool na brúse-
nie!).

– Posúvače s manuálnym ovládaním.
 Posúvače sú mechanicky spriahnuté, odsávanie

je preto možné iba pri jednom náradí. Polohu
posúvačov sleduje mikrospínač.

EAA EW TURBO/M
– 3 zásuvky; 1 prípoj neolejovaného stlačeného

vzduchu bez regulácie (nie je vhodný na pripája-
nie pneumatického náradia Festool na brúse-
nie!).

– Posúvače s manuálnym ovládaním.
 Súčasne možno odsávať prach z dvoch náradí.

Polohu posúvačov sleduje mikrospínač (základ-
ná poloha: posúvače uzavreté).

EAA EW/DW CT/SRM/M
– 3 zásuvky; 1 jednotka na úpravu stlačeného vzdu-

chu (s regulátorom tlaku, odlučovačom skonden-
zovanej vody a olejničkou); 2 prípoje olejovaného
stlačeného vzduchu s reguláciou; 1 prípoj neole-
jovaného stlačeného vzduchu bez regulácie (nie
je vhodný na pripájanie pneumatického náradia
Festool na brúsenie!).

– Posúvače s manuálnym ovládaním.
 Posúvače sú mechanicky spriahnuté, odsávanie

je preto možné iba pri jednom náradí. Polohu
posúvačov sleduje mikrospínač.

EAA EW/DW TURBO/M
– 3 zásuvky; 1 jednotka na úpravu stlačeného vzdu-

chu (s regulátorom tlaku, odlučovačom skonden-
zovanej vody a olejničkou); 2 prípoje olejovaného

stlačeného vzduchu s reguláciou; 1 prípoj neole-
jovaného stlačeného vzduchu bez regulácie (nie
je vhodný na pripájanie pneumatického náradia
Festool na brúsenie!).

– Posúvače s manuálnym ovládaním.
 Súčasne možno odsávať prach z dvoch náradí.

Polohu posúvačov sleduje mikrospínač (základ-
ná poloha: posúvače uzavreté).

EAA EW/DW TURBO/A
– 3 zásuvky; 1 jednotka na úpravu stlačeného vzdu-

chu (s regulátorom tlaku, odlučovačom skonden-
zovanej vody a olejničkou); 2 prípoje olejovaného
stlačeného vzduchu s reguláciou; 1 prípoj neole-
jovaného stlačeného vzduchu bez regulácie (nie
je vhodný na pripájanie pneumatického náradia
Festool na brúsenie!).

– Posúvače s pneumatickým ovládaním
 Súčasne možno odsávať prach z dvoch náradí.

Polohu posúvačov sleduje mikrospínač (základ-
ná poloha: posúvače uzavreté).

6.3 Súpravy na prestavbu
Na dodatočnú úpravu zariadenia na inú verziu sú
dostupné nasledujúce súpravy na prestavbu:

CT/SRM/M >> TURBO/M 
Zmena: Odsávanie cez stacionárnu odsávaciu tur-
bínu namiesto mobilného vysávača.
Spriahnutie [3-2] medzi obidvomi mechanicky
ovládanými posúvačmi [3-1] sa musí demontovať.

EW >> EW/DW (VE2-EAA: 495892)
Zmena: Dodatočná možnosť pripojenia pneumatic-
kého ručného náradia.
Musí sa namontovať prídavná jednotka na úpravu
stlačeného vzduchu (s regulátorom tlaku, odlučo-
vačom skondenzovanej vody
a olejničkou), ako aj modul na stlačený vzduch, vrá-
tane prepojovacích pneumatických hadíc
a pripojenie na elektroniku pomocou káblových
zväzkov. Upozornenie: Túto prácu smie vykonávať
iba kvalifikovaný elektrotechnik!

EW/DW TURBO/M >> EW/DW TURBO/A (UBS EAA-
MA: 495891)
Zmena: Výmena manuálnych posúvačov za pneu-
maticky ovládané posúvače.
Celá zostava dna (zahŕňajúca mechanicky ovládané
posúvače, prípoje na odsávanie a prípoje stlačené-
ho vzduchu) sa musí vymeniť. Okrem toho sa musia
namontovať magnetické ventily, prispôsobiť modul
stlačeného vzduchu a vymeniť káblové zväzky pre
elektroniku. Upozornenie: Túto prácu smie vykoná-
vať iba kvalifikovaný elektrotechnik!

[1-10] Posúvače* na otváranie a uzavieranie
odsávacieho nátrubku

[1-11] Prípoj neolejovaného stlačeného vzduchu 
(iba pri verzii EW*)
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7 Montáž

Pre EAA existujú tri rôzne možnosti montáže:
1. Upevnenie na niektorom odsávacom ramene

(ASA CT/SRM 2500, ASA CT/SRM 5000, ASA TUR-
BO 5000, ASA CT/SRM 6000, ASA TURBO 6000):
potrebná montážna súprava je priložená
k odsávacím ramenám.

2. Montáž na stenu: Na montáž na stenu je potrebná
montážna súprava (EAA-W: 495889). 

3. Montáž na strop pomocou konzoly: Na montáž na
strop je potrebná montážna súprava (EAA-D:
495899). 

7.1 Montáž na odsávacie rameno Festool
 Zdroj energie/odsávania sa smie používať iba na

odsávacom ramene Festool ASA s kĺbom (pozri
obr. [4]). Ak vlastníte odsávacie rameno s kĺbom
z predchádzajúceho modelu, použite súpravu
na prestavbu 489704.

Montážna súprava (súčasť dodávky ASA) obsahuje:
– Rúru z hliníka na zavesenie EAA
– Úplnú konfekcionovanú sieťovú šnúru a riadiace

vedenie s rozhraním, nezávislým od verzie podľa
krajiny dovozu

– Pneumatické potrubie
– 2 ochranné hadice
– 3 káblové spony 
– 2 háky na hadice 

Postup
 Odsávacie rameno upevnite na stenu alebo stĺp.

Dodržiavajte pritom pokyny návodu na používa-
nie odsávacieho ramena.

 Dĺžka rúry z hliníka je pri dodávke 1,6 m. Rúru
môžete v prípade potreby na voľnom konci skrá-
tiť. Dĺžku rúry odporúčame upraviť tak, aby sa
držiak náradia [1-1] EAA nachádzal vo výške
čela obsluhujúceho pracovníka. Koniec rúry
z hliníka po skrátení bezpodmienečne zahlaď-
te (odihlite)!

 Demontujte zadnú stenu EAA.
 Rúru z hliníka v dolnej časti potrite tukom a až

na doraz ju zasuňte do Y-rozbočky EAA[5-8].

 Zvieraciu sponu mit den beiden Schrauben [5-
9] utiahnite uťahovacím momentom 6 Nm. EAA
teraz pevne sedí na rúre z hliníka. 

Pokračujte podľa kapitoly 8 "Prípoje v EAA".

7.2 Montáž na stenu
Montážna súprava obsahuje:
– Káble (sieťovú šnúru a riadiace káble, dĺžka 4 m)
– Pneumatické potrubie (dĺžka 4 m)
– Rúru z hliníka (priemer 50 mm, dĺžka 350 mm) na

zavesenie EAA
– 2 upevňovacie dosky so skrutkami a rozperkami
– Adaptér medzi rúru a odsávaciu hadicu 
– Upevňovaciu dosku pre jednotku na úpravu stla-

čeného vzduchu
– Hadicu na vypúšťanie skondenzovanej vody

Postup
 Jednotku na úpravu stlačeného vzduchu [2] na

zadnej stene EAA demontujte (neplatí pre verziu
EW).

 Demontujte zadnú stenu EAA.
 Upevňovaciu dosku [6-4] pomocou štyroch

skrutiek priskrutkujte [6-3] na hornú časť EAA.
 Jednotku na úpravu stlačeného vzduchu [6-1]

pomocou skrutiek [6-4] namontujte na upevňo-
vaciu dosku [6-6].

 Priloženú pneumatickú hadicu [7-1] pomocou
hadicovej spony [7-2] upevnite na koleno stla-
čeného vzduchu pomocou hadicovej priechodky
[7-3] jednotky na úpravu stlačeného vzduchu.

 Namontovanú modrú pneumatickú hadicu (Ø 16
mm) [8b-3] skráťte o 200 mm na celkovú dĺžku
400 mm.

 Koleno stlačeného vzduchu otočte [6-5] nadol
a skrátenú modrú pneumatickú hadicu zasuňte
do kolena.

 Hadicu na vypúšťanie skondenzovanej vody [5-
11] nasuňte na miesto pripojenia [6-2]jednotky
na úpravu stlačeného vzduchu.

 Hadice uložte vo vnútornom priestore EAA podľa
vyobrazenia na obr. [5]. 

 Druhý koniec modrej hadice zasuňte do prípo-
ja[5-1].

 Rúru z hliníka v dolnej časti potrite tukom a až
na doraz ju zasuňte do Y-rozbočky EAA[5-8].

 Zvieraciu sponu mit den beiden Schrauben [5-
9] utiahnite uťahovacím momentom 6 Nm. EAA
teraz pevne sedí na rúre z hliníka. 

Pred pokračovaním v nasledujúcej montáži na ste-
nu najprv zrealizujte prípoje v EAA (pozri kapitolu 8
"Prípoje v EAA").

VAROVANIE

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

mery na predpokladanom mieste upevnenia so
stavebným statikom!
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 Zadnú stenu upevnite na EAA priloženými skrut-

kami.
 Najprv na stenu upevnite dolnú upevňovaciu ko-

ľajnicu (pozri obr. [8a]). Pri betónovej stene po-
užite priložené rozperky. Upozornenie: Mini-
málna vzdialenosť od stropu musí byť 1 m.

 EAA zhora nasaďte na dolnú upevňovaciu koľaj-
nicu. Háky musia pritom zapadnúť do krytu EAA.

 Hornú upevňovaciu koľajnicu [8b-1] nasaďte na
EAA. Háky musia pritom zapadnúť do krytu EAA. 

 Na stenu upevnite hornú upevňovaciu koľajnicu
(pozri obr. [8b]). Pri betónovej stene použite pri-
ložené rozperky.

 Adaptér [8b-2] na pripojenie odsávacej hadice
nasaďte na rúru z hliníka. Rúru z hliníka môžete
alternatívne predĺžiť aj rúrou z plastu (inštalovať
zároveň s vedením na odvádzanie statického ná-
boja) alebo rúrou z oceľového plechu pre odsá-
vacie zariadenia a až potom upevniť adaptér.

 Držiaky hadíc (pozri kapitolu 8.4) sa pri tejto ver-
zii nemôžu namontovať.

7.3 Montáž na strop
Montážna súprava obsahuje:
– Káble (sieťovú šnúru a riadiace káble, dĺžka 2,5

m)
– Pneumatické potrubie (dĺžka 2,5 m)
– Rúru z hliníka na zavesenie EAA
– Hydraulickú rúru
– 2 spony s nitom 
– 2 káblové spony
– Konzola

Postup
 Dĺžka rúry z hliníka je pri dodávke 1,6 m. Rúru

môžete v prípade potreby na voľnom konci skrá-
tiť. Dĺžku rúry odporúčame upraviť tak, aby sa
držiak náradia [1-1] EAA nachádzal vo výške
čela obsluhujúceho pracovníka. Koniec rúry
z hliníka po skrátení bezpodmienečne zahlaď-
te (odihlite)!

 Demontujte zadnú stenu EAA.
 Rúru z hliníka v dolnej časti potrite tukom a až

na doraz ju zasuňte do Y-rozbočky EAA[5-8].
 Zvieraciu sponu mit den beiden Schrauben [5-

9] utiahnite uťahovacím momentom 6 Nm. EAA
teraz pevne sedí na rúre z hliníka. 

 Konzolu [9-2] cez štyri otvory upevnite [9-1] na
strop. Podľa použitého stavebného materiálu
použite vhodné upevňovacie prostriedky (napr.
ťahové kotvy, rozperky). 

Pokračujte podľa kapitoly 8 "Prípoje v EAA".

8 Prípoje v EAA
8.1 Pripojenie riadiaceho kábla
 Prebytočnú dĺžku naviňte [5-10]na držiak. 
 Priložené ploché tesnenie [10-1] vložte cez zá-

strčku vedenia [5-2] do EAA.
 Zásuvku vedenia zasuňte [10-2] do zástrčky ve-

denia [5-2] a skrutku [10-3] utiahnite.
 Riadiace vedenie (kábel) upevnite k odľahčeniu

ťahu na EAA [5-3].

8.2 Pripojenie sieťovej šnúry
 Prebytočnú dĺžku naviňte na rebrá [5-6]. 
 Priložené ploché tesnenie [10-6] vložte cez zá-

suvku vedenia [5-7] do EAA. 
 Zásuvku vedenia zasuňte [10-5] do zástrčky ve-

denia [5-7] a skrutku [10-4] utiahnite.
 Sieťovú šnúru upevnite k odľahčeniu ťahu na

EAA [5-4].
 Sieťovú šnúru EAA pripojte do sieťovej zásuvky,

istenej 16 A poistkou a uzemnenej podľa predpi-
sov krajiny dovozu. 
Výnimka: Ak sa na odsávanie nebude pripájať
vysávač Festool, ale výrobok inej značky, bude
možno vhodná iná konštelácia - pozri kapitolu
9.1 "Mobilný vysávač".

 Pri verziách pre krajiny GB (Veľká Británia), CH
(Čína) a DK (Dánsko) sa na sieťovej šnúre EAA/
ASA musí súčasná zástrčka demontovať
a nahradiť priloženou skrutkovateľnou sieťovou
zástrčkou podľa krajiny dovozu. Upozornenie:
Túto prácu smie vykonávať iba kvalifikovaný
elektrotechnik!

8.3 Pripojenie pneumatického potrubia
 Platí iba na montáž na ASA a montáž na strop.
 Sivé pneumatické potrubie odrežte na správnu

dĺžku.
 Verzie EW: Pneumatickú hadicu prevlečte cez

kryt [11-1] na hadicovú priechodku[11-3]
a skrutkovaciu sponu uzavrite[11-2].

 Verzie EW/DW: Sivú pneumatickú hadicu na-
suňte na hadicovú priechodku na vstupe jednot-
ky na úpravu stlačeného vzduchu [7-3]
a skrutkovaciu sponu uzavrite [7-2].

 Pneumatické potrubie spolu so sieťovou šnúrou
a riadiacim vedením pomocou troch priložených
zvieracích spôn [12-2]upevnite na rúru z hliníka
[12-1]. 

 Koniec modrej hadice zasuňte do prípoja[5-1]
a hadicu cez otvor vyveďte z krytu.

 Po zrealizovaní všetkých prípojov vo vnútri EAA
namontujte zadnú stenu EAA. 
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 Modrú pneumatickú hadicu nasuňte na koleno

[2-5] jednotky na úpravu stlačeného vzduchu.

8.4 Montáž držiaka hadíc
Držiak hadíc slúži ako držiak na spotrebný materiál
a hadice. Dva držiaky hadíc upevnite na zadnú stenu
EAA (pozri obr. [13]).
 Držiak hadíc priskrutkujte[13-4] cez obidva

otvory pomocou inbusovej skrutky [13-2]
a podložky [13-3] priloženým inbusovým kľú-
čom [13-1].

 Zadnú stenu upevnite na EAA priloženými skrut-
kami.

9 Pripojenie odsávania
Odsávanie sa môže vykonávať pomocou mobilného
vysávača alebo pomocou stacionárneho odsávacie-
ho zariadenia TURBO.

9.1 Mobilný vysávač

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. 
 Odsávaciu hadicu zasuňte do odsávacieho otvo-

ra vysávača.
 Na pripojenie odsávacej hadice na vysávač od-

porúčame používať otočné pripojenie „D50 DAS-
AS“.

 Pri väčších vzdialenostiach medzi EAA
a mobilným vysávačom by sa odsávacia hadica
mala sčasti nahradiť rúrou z plastu alebo rúrou
z oceľového plechu pre odsávacie zariadenia (Ø
50 mm). Prietokový odpor vzduchu v odsávacom
potrubí sa tým zníži a odsávací výkon EAA sa
zlepší.

9.2 Stacionárne odsávacie zariadenie TUR-
BO

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

 Odsávaciu hadicu zasuňte do odsávacieho otvo-
ru odsávacieho zariadenia (Ø 75).

10 Napájanie energiami
Zdroj energie/odsávania pripravuje prúd a stlačený
vzduch.

10.1 Prúd
Všetky verzie EAA majú tri zásuvky. Zásuvka [1-3] je
permanentne pod prúdom. Obidve zásuvky AUTO 1
[1-9] a AUTO 2 [1-5] sú pod prúdom, ak je volič
(prepínač)[1-4]v polohe „AUTO“. Pri polohe „0“
a „MAN“ sa tieto zásuvky odpoja od napájania.

10.2 Stlačený vzduch
Verzie EW sú vybavené neregulovateľným prípojom
pre neolejovaný stlačený vzduch [1-11].

POZOR

Nebezpečenstvo úrazu, úraz elektrickým prúdom
 Pri súčasnom používaní všetkých troch zásuviek

je maximálne pripojiteľný príkon na každú zá-
suvku 1 200 W. 

 Pri pripojení sieťovej šnúry EAA do zásuvky na
pripojenie náradia na vysávači (pozri kapitolu
9.1) sa musí bezpodmienečne rešpektovať maxi-
málna zaťažiteľnosť zásuvky na pripojenie nára-
dia na vysávači. Súčet odberu z troch zásuviek na
EAA nesmie prekročiť maximálnu zaťažiteľnosť
zásuvky na pripojenie náradia na vysávači. 

POZOR

Nebezpečenstvo úrazu, úraz elektrickým prúdom
 Stlačený vzduch na tomto prípoji nie je možné

regulovať, k dispozícii je vždy iba systémový tlak
generátora stlačeného vzduchu v objekte. Na
tento prípoj sa preto nesmie pripájať žiadne pne-
umatické brúsne náradie Festool.
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Verzie EW/DW sú vybavené jednotkou na úpravu
stlačeného vzduchu (pozri obr.[2]), pozostávajúcou
z regulátora tlaku[2-1], manuálneho odlučovača
skondenzovanej vody [2-8] a olejničky [2-6], dvomi
regulovateľnými prípojmi pre olejovaný stlačený
vzduch [1-6] a jedným neregulovateľným prípojom
pre neolejovaný stlačený vzduch [2-7]. Na obidvoch
prípojoch je k dispozícii pneumatický tlak nastave-
ný na regulátore tlaku. Obidva prípoje pre olejovaný
stlačený vzduch sú určené na pripojenie pneuma-
tického ručného náradia. 
Na správne používanie je potrebné:
– Stlačený vzduch: pneumatický (dynamický) tlak 6

bar
– Objemový prietok: min. 400 l/min pre každé pri-

pojené pneumatické brúsne náradie Festool.

Na regulátore tlaku nastavte pneumatický (dyna-
mický) tlak 6 bar [2-1] počas používania pneuma-
tického ručného náradia. 
Upozornenie: Pneumatické riadenie posúvačov pri
príliš nízkom tlaku (pod 4 bar) pri verzii EW/DW
TURBO/A už nefunguje bezchybne. 

11 Používanie

11.1 Zapínanie/vypínanie
Aby odsávanie bežalo iba pri používaní elektrického
alebo pneumatického ručného náradia, musí byť
volič (prepínač) na mobilnom vysávači, resp. na sta-
cionárnom odsávacom zariadení TURBO v polohe
„AUTO“.

Ak vysávač nemá žiadnu polohu „AUTO“, musí sa
odsávanie pred začatím práce zapnúť ručne. Nižšie
opísaná funkcia automatiky EAA v tomto prípade
nefunguje.
Vypínač na zariadení [1-4] slúži na zapínanie/vypí-
nanie. Vypínač má tri polohy:
– Poloha „0“: EAA je vypnutý, všetky zásuvky sú bez

prúdu.
– Poloha „AUTO“: Všetky zásuvky sú pod prúdom.

Odsávanie sa spustí po zapnutí niektorého elek-
trického alebo pneumatického [1-5], [1-9] ruč-
ného náradia pripojeného do niektorej zo
zásuviek. 

– Poloha „MAN“: Všetky zásuvky sú pod prúdom.
Odsávanie sa ihneď spustí. Pri verzii EW/DW
TURBO/A sa zároveň otvorí pravý posúvač, pri-
čom druhý posúvač ostane uzavretý.

11.2 Pripojenie pneumatického náradia
EAA vo verzii EW/DW je určený na pripojenie až
dvoch pneumatických brúsnych náradí so systé-
mom Festool IAS.
 Koniec pneumatického potrubia zasuňte do zá-

suvky so spojkou [1-6]. 
 Aretáciu otvoru na odsávanie otvorte potiahnu-

tím čapu západky [1-7] a jeho otočením o 90°. 
 Pripájací kužeľ pripájacej koncovky IAS zasuňte

do odsávacieho nátrubku [1-8]. 
 Nezabúdajte: Iba nové pripájacie kužele sú vy-

bavené drážkou, ktorá zapadne do čapu západ-
ky.

 Pripájaciu koncovku IAS natočte tak, aby pripá-
jacie hadice neboli zalomené. 

 Iba pri montáži na stenu: Skondenzovaná voda
z hadice na vypúšťanie skondenzovanej vody ne-
smie znečistiť hadicu IAS. 

 Čap západky [1-7] opäť otočte o 90° späť
a pusťte ho, aby zapadol. Pripájacia koncovka
IAS sa tým zaaretuje. 

 Iba pri vysávačoch Festool CT/SRM: Zástrčku so
spojkou vysávača spojte so zásuvkou so spojkou
[1-6]. 

VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
 Tlak vzduchu v zdroji energie/stlačeného vzdu-

chu nesmie prekročiť 8 bar.
 Maximálne prípustný pneumatický (dynamický)

tlak vzduchu pre pneumatické brúsne náradie
Festool je 6,5 bar.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu
 Po úplnej montáži musí kvalifikovaný elektro-

technik pred uvedením do prevádzky vykonať
skúšku ochranného vodiča (chrániča) podľa nor-
my EN-60204-1. Skúšobný prúd musí byť 10 A pri
50 Hz. Skúška sa musí vykonať medzi svorkou PE
a všetkými dôležitými bodmi, ktoré tvoria súčasť
systému ochranného vodiča.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia nekontrolovane sa
rozbiehajúcim elektrickým ručným náradím
 Pred otočením voliča (prepínača) do polohy „AU-

TO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pripojené
elektrické ručné náradie musí byť vypnuté.
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11.3 Držiak náradia
Držiak náradia[1-1] slúži na zavesenie elektrického
a pneumatického ručného náradia.

11.4 Odsávanie

Ak národné bezpečnostné predpisy vyžadujú sledo-
vanie odsávacieho výkonu vysávača (sledovanie ob-
jemového prietoku), smie byť na EAA [1-8] otvorený
iba jeden odsávací otvor.

Verzia CT/SRM/M
Posúvač [1-10]zabezpečuje, aby bol na vysávači
otvorený iba jeden odsávací otvor a druhý bol uzav-
retý. Tak možno používať a odsávať prach iba
z jedného náradia. Presunutím posúvača určujete,
ktorý odsávací otvor bude otvorený a ktorý uzavretý.

Verzia TURBO/M
Pri odsávaní zdraviu škodlivého prachu môžete
s verziou TURBO/M súčasne používať a odsávať
prach z dvoch náradí.

Verzia TURBO/A
EAA rozozná, ktoré náradie sa používa
a automaticky otvorí príslušný odsávací otvor. Sú-
časne sa môžu používať a odsávať prach z dvoch
náradí.
 Pri nastavení otočného prepínača do polohy

„MAN“ je vždy [1-4] na používaniu pripravený
iba pravý odsávací nátrubok.

12 Údržba a ošetrovanie

Zákaznícky servis a opravy sú vykoná-
vané len výrobcom alebo servisnými
dielňami: adresy najbližších servisov
nájdete na stránke:
www.festool.com/service

Používajte iba originálne náhradné
diely Festool! Obj. č. nájdete na strán-
ke:
www.festool.com/service

12.1 Nastavenie olejničky
 Pomocou regulátora tlaku nastavte pneumatic-

ký (dynamický) tlak [2-1] na 0 bar. Upozornenie:
Celá napájacia jednotka musí byť bez tlaku!

 Nádobku na olej [2-6] odskrutkujte.
 Nádobku na olej do 3/4 naplňte špeciálnym ole-

jom (481722).
 Nádobku na olej opäť naskrutkujte.
 Regulátorom tlaku počas používania náradia

nastavte pneumatický (dynamický) tlak 6 bar.
 Presvedčte sa, že odvzdušňovacia skrutka [2-2]

je uzavretá.
 Nastavovaciu skrutku [2-4] v kontrolnom

okienku zaskrutkujte.
 Nastavovaciu skrutku odskrutkujte o cca 1/4

otáčky.
 V kontrolnom okienku pri bežiacom pneumatic-

kom náradí sledujte kvapkanie oleja [2-3].
 Nastavovaciu skrutku nastavte tak, aby

v priebehu 10-20 minút odkvapla jedna kvapka
oleja.

 Skrutku na vypúšťanie skondenzovanej vody [2-
8] zaskrutkujte.

POZOR

Nebezpečenstvo úrazu
 Zaťaženie EAA (napr. hmotnosťou elektrického

alebo pneumatického ručného náradia alebo
príslušenstva) nesmie prekročiť 12 kg.

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. 

EKAT

1

2
3 5

4
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13 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. 
Informácie o nariadení REACh: 
www.festool.com/reach

14 Odstraňovanie porúch

15 Príslušenstvo
Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete
vo vašom katalógu Festool alebo na internete na
„www.festool.com“.

16 ES-Vyhlásenie o zhode

Elektrická porucha Opatrenie Servis

Permanentná zásuvka je 
bez prúdu

Skontrolujte sieťovú šnúru - EAA

Skontrolujte sieťovú šnúru - na strane siete

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Zásuvka automatiky je 
bez prúdu

Skontrolujte sieťovú šnúru - EAA

Kontrola sieťovej šnúry - na strane siete

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Posúvač sa po pripojení 
elektrického náradia neo-
tvorí

Na obidvoch stranách skontrolujte kábel riadiaceho
vedenia

Otvorte zadnú stenu a skontrolujte kábel magnetu 
a riadenia a kontakt jazýčkového relé

Kontrola prípoja stlačeného vzduchu

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Posúvač sa po pripojení 
elektrického náradia 
neuzavrie

Na obidvoch stranách skontrolujte kábel riadiaceho 
vedenia

Otvorte zadnú stenu a skontrolujte kábel magnetu 
a riadenia a kontakt jazýčkového relé

Kontrola prípoja stlačeného vzduchu

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Volič na manuálne ovlá-
danie: vysávač nebeží

Skontrolujte, či je riadiace vedenie pripojené na oboch 
stranách

skontrolujte, či je pripojená sieťová šnúra vysávača/tur-
bíny

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Vysávač/turbína beží - 
posúvač sa neotvorí

Skontrolujte, či je riadiace vedenie pripojené na oboch 
stranách

Kontrola pneumatického (dynamického) tlaku min. 4 bar

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Elektrické ručné náradie 
nebeží

Skontrolujte, či je volič prepnutý na „AUTO“

skontrolujte, či je pripojená sieťová šnúra

skontrolujte, či je elektrické ručné náradie chybné

Nenašla sa žiadna porucha požadovať 

Zdroj energie/odsávania Sériové č.

EAA EW CT/SRM/M 495910, 495912
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Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí
so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujú-
cich smerníc, noriem alebo normatívnych doku-
mentov:
2006/95/ES (do 19.04.2016), 2014/35/EÚ (od
20.04.2015), 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EÚ (od 20.04.2015), 2011/65/EÚ, EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-
2:1997+korigendum 1997+A1:2001+A2:2008, EN
60529:1991+A1:2000+A2:20013.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie
2015-02-09

17 Schéma zapojenia Zoznam súčiastok
Schému zapojenia nájdete na konci viacjazyčného návodu na používanie.

EAA EW TURBO/M 495900, 495902

EAA EW/DW CT/SRM/M 495911, 495913,
495915, 495916,
495917, 495918,

495919

EAA EW/DW TURBO/M 495901, 495903,
495905, 495906,
495907, 495908,

495909

EAA EW/DW TURBO/A 495760, 495893,
495895, 495896,
495897, 495898,

495899

Označenie CE z roku:2008

Zdroj energie/odsávania Sériové č.

Názov Počet Obj. č. Označenie, typ Tvar

A1 1 476 160 Elektronika EAA

Festool

D x Š: 85 mm x 78 mm

S1 1 452 050 Sieťový spínač AUTO/0/MAN

Bernhard & Schultem typ 3032 /20 A

4 x prepínač s polohou 0

X1 1 475 168 Zásuvka náradia GSA U2000NLO

Hirschmann, obj. č. 933 378-100

2-pólová + PE

X2 1 452 099 Pripájacia svorka KL24/3

Wieland, obj. č. 99.900.8210.0

3-pólová, L/N/PE

X3, X4, X5 3 Zapustená zásuvka

podľa krajiny dovozu

2-pólová + PE

X6 1 475 170 Zásuvka náradia GSSNA 200

Hirschmann, obj. č. 933 110-100

2-pólová + PE

X7, X9 2 Skrutkovací čap so závitom M4 x 22 mm

X8 1 Skrutkovací čap so závitom M4 x 12 mm

Y1, Y21 2 Cievka magnetického ventilu 1V1 a 2V1

Obj. č. 475154 Festo CPE10-M1BH-5L-
M7

1S1, 2S1 2 475 535 Mikrospínač

Omron D2VW-01L3-1 SPST-NO

1x prepínač

1S2, 2S22 2 476 460 Kontakt jazýčkového relé

Meder MK3-1A66

1x uzavierač

1. iba pri EAA EW/DW TURBO/A
2. iba pri EAA EW/DW TURBO/A, EAA EW/DW TURBO/M a EAA EW/DW CT/SRM/M
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18 Schéma pneumatického zapojenia Zoznam dielov
Schému pneumatického zapojenia nájdete na konci tohto návodu na používanie (platí iba pre verzie EW/
DW):

Názov Verzia Počet Obj. č. Označenie, 

typ

Poznámka,

dodávateľ

0V1 EW/DW TURBO/A 1 495435 Pneumatický modul

EW/DW TURBO

Festool

EW/DW TURBO/M;
EW/DW CT/SRM/M

1 495808

0Z1 všetky 1 495434 Kombinácia zariadení na
údržbu

FRD-1/2-D-MIDI

Obj. č. Festo: 159584/
159592/192576

Festool

0Z2 všetky 1 E036905 Bezpečnostná rýchlos-
pojka

SSK-NW7,8-G1/4a

neolejovaný výstup

Cejn

0Z3 všetky 1 475165 Rýchlospojka

ERG 071 152

olejovaný výstup

Prevost

0Z4 všetky 1 475165 Rýchlospojka

ERG 071 153

olejovaný výstup

Prevost

1A1,
2A1

EW/DW TURBO/A 2 475153 Dvojčinný valec

ADN-20-60-I-P-A

Obj. č. FESTO: 536 365

FESTO

1S1,
2S1

EW/DW TURBO/A 2 475535 Mikrospínač, uzavierač

D2VW-01L3-3HS (CHN)

Omron

2S2 všetky 1 452117 Kontakt jazýčkového relé

MK3-1A71-BV 588

Pneumatické náradie 2

Meder

1V1,

2V2

EW/DW TURBO/A 2 475154 Monostabilný 5/2-cestný 
ventil

CPE10-M1BH-5L-M7

Obj. č. FESTO: 196 927

FESTO

1S2 všetky 1 452117 Kontakt jazýčkového relé

MK3-1A71-BV 588

Pneumatické náradie 1

Meder


