
DC 3800c Twin Turbo
Par t No 94122- B

Bruksanvisning i original
Original instructions

VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av 
maskinen.

WARNING Read the instruction manual before using 
the machine. 
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Säkerhetsföreskrifter
Läs följande säkerhetsinstruktion innan du startar maski-
nen. Spara instruktionen.

Varning! Vid användandet av elektriska maskiner ska 
grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska 
risken för brand, elstöt eller personskada.

1. Viktigt!
Inga heta eller glödande partiklar får sugas med en-
heten. Maskinen ska ej användas för explosiva varor, 
instabila eller pyrofora ämnen eller damm.

 – VARNING! Användaren ska vara tillräckligt 
instruerad om användandet av dessa maskiner.
– VARNING! Denna maskin är endast för torr
användning. 
– FÖRSIKTIGHET! Denna maskiner får endast 
användas inomhus. 
– FÖRSIKTIGHET! Denna maskin ska endast 
magasineras inomhus.

2. Arbetsmiljön
Utsätt inte maskinen för väta. Använd den ej i fuk-
tiga och våta utrymmen eller i närheten av lättan-
tändliga vätskor eller gaser.

3. Överbelastning
Låt inte maskinen gå helstrypt. Använd maskinen 
för avsett ändamål. Följ föreskrifterna för det mate-
rial som sugs, t ex asbest.

4. Kroppsskador 
Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon 
kroppsdel. Det starka undertrycket kan skada hu-
dens blodkärl. Försök aldrig att på egen hand ändra 
elektriska kopplingar. Ett fel kan medföra livsfara. Se 
också nedan under varning.

5. Sladden
 Dra aldrig maskinen med hjälp av sladden. Utsätt 

inte sladden för värme eller skarpa 
 föremål. Kontrollera elkabeln regelbundet. Maski-

nen får inte användas om kabeln eller kontakten är 
skadad.

6. Viktig åtgärd
Vid rengöring och skötsel ska maskinen göras ström-
lös genom avstängning och utdragning av kontakten.

7. Omsorg
 Håll maskinen ren och se till att sugslangen är hel 

och att alla packningar är täta. Följ instruk-tionerna. 
Håll bärhandtagen torra och fria från olja och fett.

8. Kontroll
 Kontrollera alltid att maskinen är oskadad innan 

användandet av maskinen. Finns det skador måste 
maskinen repareras av en auktoriserad service-verk-
stad som är godkänd av Dustcontrol.

 Om nätsladden är skadad måste den bytas av Dust-
control eller auktoriserad serviceverkstad, som är 
godkänd av Dustcontrol.

9. Varning
 Använd endast tillbehör och utbytesdelar som fi nns i 

Dustcontrol ś katalog. 
OBS! Vid användandet av felaktiga eller piratdelar 
(framförallt fi lter och plastsäckar) kan maskinen 
läcka hälsofarligt damm med personskada som följd.

 Denna apparat är inte avsedd att användas av per-
soner (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och 
kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktio-
ner angående användning av apparaten av en person 
som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas 
så att de inte leker med apparaten.

 Denna maskin är avsedd för kommersiellt bruk, till 
exempel i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, 
kontor och uthyrare. 
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DC 3800c Twin Turbo

Tryckalstring och luftfl öde

HxBxL  1400 x 650 x 700 mm
Vikt   81 kg
Inlopp  X 50 mm
Slanglängd (φ 50) 5-20 m
Uppsamlingssäck 2 x 40 l  
Flöde max  260 m3/h
Undertryck max 28 kPa 
Eff ektuttag 2500 W 
Avskiljningsgrad 
föravskiljarcyklon 80-90 %
Avskiljningsgrad
fi nfi lter EN 60335-2-69, Klass M 99,9 %
Finfi lter av polyester, area 1,8 m2

Avskiljningsgrad 
mikrofi lter EN 60335-2-69, Klass H 99,995 %
EN 1822-1  HEPA H13
Mikrofi lter, area 1,5 m2

Ljudnivå*/  75 dB(A)

*/ Ljudtrycksnivå på 1,6 m höjd och 1 m avstånd enligt DIN EN ISO 3744 i frifältsmätning vid maximalt 
luftfl öde.

Tekniska Data
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Funktionsbeskrivning

Drift

en mycket eff ektiv avskiljning av allt grövre damm. Findam-
met avskiljs i enhetens fi ltercyklon, där ett spärrfi lter först 
skyddar mot stoftspruten. Filterrensning med luftpuls ger 
fi ltren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sug-
förmåga. Maskinen kan utrustas med mikrofi lter.

Det uppsugna och avskiljda materialet samlas upp i en 40 
liters plastsäck som kan tas loss med ett enkelt handgrepp. 
Materialet kan därför lätt återvinnas eller slängas. Detta 
gäller både föravskiljar- och fi ltercyklonens säckar.

DC 3800c Twin Turbo är driftsäker och oöm. Den är 
speciellt lämpad för verksamheter som ger rikligt och grovt 
stoft. DC 3800c Twin Turbo används till punktutsugning i 
många sammanhang tex vid betongslipning eller där stora 
mängder behöver sugas.

DC 3800c Twin Turbo drivs av en 3-fas asynkron motor. 

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften 
genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt föravskiljare. 
Grovavskiljning sker i enhetens föravskiljarcyklon, vilket är 

Anslut maskinen till ett eluttag med spänning enligt spe-
cifi kationerna på maskinens märkplåt. Vid skarvning av 
elkabeln ska skarvsladden vara vattenskyddad. 

Filtren ska rensas 1-2 gånger om dagen vid kontinuerlig 
användning, eller när  tryckmätaren visar rött. 

GÖR SÅ HÄR: 

1. Starta maskinen.
2.  Ta loss sugslangen från sugröret.
3. Blockera suget genom att trä sugslangens fria
 ände över handtaget med den stora brickan.
4.  Öppna och stäng toppen med fi lterrensnings
 handtaget 3-6 gånger.

5.  Ta loss sugslangen från fi lterrensningshandta-
 get.
6. Om tryckmätaren står på grönt kan arbetet  
 återupptas, om den står på rött ska rensnings - 
 proceduren upprepas. Står mätaren på rött  
 också efter repetitionen ska fi nfi ltret bytas. 

Plastsäcken ska bytas efter det att fi nfi ltret skakats. Den ska 
bytas när dammnivån ligger ca 5 cm under gummiklaff en. 
Plastsäcken måste förslutas när den tagits av maskinen.

Använd endast Dustcontrol original-plastsäckar.

Service
Vid rengöring och skötsel av maskinen ska man stänga av 
maskinen och dra ut kontakten. 

Finfi ltret bör bytas minst en gång per år. Använd endast 
originalfi lter. Om maskinen har mikrofi lter ska det bytas 
efter ca 300 timmar. Filterbyte får endast utföras av in-
struerad personal. Använd skyddsmask, partikelfi lterklass 
P2 eller högre. I samband med hälsofarligt damm, använd 
engångsoverall och vidta åtgärder så att annan personal ej 
utsätts för dammet.  Utbytta fi lter ska läggas i en plastsäck 
som försluts.

Kontrollera regelbundet att elkabeln inte är skadad. DC 
3800c Twin Turbo ska funktionsprovas och ses över minst 
en gång per år eftersom det är en maskin för hälsofarligt 
material. Slitna delar måste bytas ut. Äventyra aldrig funk-
tion och livslängd. Använd endast originaldelar.

Turbopumpen har mycket lång livslängd utan spe-ciellt 
underhåll. Efter ca 10 000 drifttimmar ska ra-dialtätningen 
mellan motor och turbopump smörjas med konsistensfett. 
Lager och tätningar , i såväl motor som pump, ska kontrol-
leras och smörjas. Utslitna delar ska bytas.
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Garantitiden är två år och avser fabrikationsfel. Garantin 
gäller under förutsättning att maskinen används på normalt 
sätt och får den service som krävs. Normalt slitage ersätts 
inte. Reparationer ska utföras av Dustcontrol eller av per-

Garanti
son som godkänts av Dustcontrol. I annat fall förverkas 
garantin.

Benämning Art nr

Plastsäck, standard 4110
Plastsäck, asbest 4314/4390 

Finfi lter cellulosa, med 
integrerat fi lterskydd 42026 
Mikrofi lter  42024 Övriga tillbehör, se Dustcontrols katalog.

Tillbehör

Finfi lter polyester, med
integrerat fi lterskydd 42025 

Benämning Art nr

Problem Orsak Åtgärd

Motorn går inte.  El ej ansluten. Anslut el. 
 Termisk säkring utlöst. Vänta 5-10 minuter.

Motorn stannar direkt Felaktig säkring. Byt till korrekt säkring.
efter start. Pumpen roterar åt fel håll. Skifta faserna i kontaktdon.

Motorn går men maskinen  Pumpen roterar åt fel håll. Skifta faserna i kontaktdon.
suger inte.  Sugslangen inte ansluten. Anslut slangen.
  Stopp i slangen. Vänd slangen eller rensa.
 Cyklonen saknar plastsäck. Sätt dit plastsäck.  
  

Motorn går men maskinen  Hål på sugslangen. Byt slang.
suger dåligt. Igensatt fi lter. Rensa eller byt.
 Sugslangen för lång  Byt slang.
 eller smal.
 Slangen delvis igensatt. Vänd slangen eller rensa.  

 Maskinens topp dåligt Justera monteringen. 
 monterad.
 Stoft har fastnat i cyklonen. Ta bort toppen och rensa 
  cyklonen.
 
Maskinen blåser ut damm.  Filtret har lossnat eller Kontrollera och byt vid behov. 
 gått sönder.

Onormalt ljud från maskinen.  Beställ service.

FELSÖKNING
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EG-försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed att DC 3800c Twin Turbo är i överensstämmelse med följande bestämmelser och standarder; 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer och tillverkningsår indikeras på märkplåt på maskinen.

Dustcontrol AB

Johann Haberl

EG-declaration of conformity
We declare that DC 3800c Twin Turbo is in conformity with following directives and standards; 2006/42/EC, 
2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serial Number and manufacturing year are indicated in a rating plate on the machine.

Dustcontrol AB

Johann Haberl

Svenska

English




