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II.  Technické údaje
Model generátoru / objednávací číslo 8896218 8896219 8896221

ELEKTROCENTRÁLA
Typ elektrocentrály multipólová, digitálně řízená, invertorová

Generované napětí/frekvence 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V =

Provozní/max. elektrický výkon 230 V 1) 900 W/1,1 kW (kVA) 1,85 kW/2,0 kW (kVA) 2,8 kW /3,2 kW (kVA)

Jmenovitý (provozní) proud (230 V ~ 50 Hz) 3,9 A 8,0 A 12,1 A

Proud pro 12 V = (DC) 8,3 A 8,3 A 8,3 A

Jištění 12 V = (DC) výstupu jistič jistič jistič

Účiník cos φ 1 1 1

Třída izolace F F F

Krytí IP23M IP23M IP23M

Třída výkonové charakteristiky 2) G4 G4 G4

Typ rozvodu OHV OHV OHV

Objem palivové nádrže 2,3 l 4,5 l 5,5 l

Hmotnost bez náplní 14,7 kg 21,6 kg 42,6 kg

Hladina akustického tlaku; nejistota K 3) 72,2 ± 3 dB(A) 76,1 ± 3 dB(A) 79,4 ± 3 dB(A)

Hladina akustického výkonu; nejistota K 3) 82,3± 3 dB(A) 86,3± 3 dB(A) 88,9± 3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu 3) 90 dB(A) 90 dB(A) 92 dB(A)

Rozměry zařízení (cm) 45 × 24,5 × 39 52 × 29 × 42 60 × 44 × 46

MOTOR ELEKTROCENTRÁLY
Typ motoru zážehový (benzínový), čtyřtakt, jednoválec s OHV rozvodem

Typ paliva Benzín Natural 95 nebo 98 bez oleje

Typ oleje do klikové skříně motoru motorový, čtyřtaktní, pro vzduchem chlazené motory,  
třída SAE 15W40

Zapalování T.C.I., tranzistorové, bezkontaktní

Chlazení vzduchem

Startování manuální manuální manuální a elektrické

Typ akumulátoru pro elektrický start – – 12 V olověný, gelový

Zapalovací svíčka
A5RTC nebo její 
ekvivalent např. 

NGK 6452

NHSP LD E6RTC 
nebo její ekvivalent 
např. NGK BPR6HS

NHSP LD F6RTC
nebo její ekvivalent 
např. NGK BPR6ES

Max. výkon motoru
při otáčkách 5500 min-1

1,4 kW 
(1,8 HP)

2,5 kW 
(3,3 HP)

4,1 kW 
(5,4 HP)

Obsah válce motoru 49,7 ccm 80 ccm 171 ccm

Objem oleje v klikové skříni motoru cca 300 ml cca 250 ml cca 600 ml

Doba provozu na jednu palivovou nádrž při zatížení 
na 25%, 75%, 100% provozního výkonu (přibližně)

7 h 30 min. 
4 h 20 min. 
3 h 10 min.

10 h 15 min. 
5 h 10 min. 
3 h 30 min.

8 h 20 min. 
4 h 

3 h 40 min.

IDEÁLNÍ (SROVNÁVACÍ) PODMÍNKY PRO JMENOVITÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁLY 4)

Teplota okolního prostředí Tr = 25°C Tr = 25°C Tr = 25°C

Nadmořská výška m.n.m. 1000 1000 1000

Celkový barometrický tlak pr 100 kPa (~ 1 atm.)

Relativní vlhkost ∅ r = 30 % ∅ r = 30 % ∅ r = 30 %

Rozmezí teploty pro použití elektrocentrály -15° až + 40°C

Třída kvality elektrocentrál (quality class) dle ISO 8528-8 5) A

Tabulka 1
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1) Zmiňovaný provozní (jmenovitý) elektrický výkon 
elektrocentrály v technických údajích je typ COP. 
Provozní výkon typu COP je trvalý elektrický výkon, 
který je generátor schopen poskytovat nepřetržitě 
a přitom zajišťovat konstantní elektrické zatížení při 
podmínkách provozu a použití elektrocentrály stano-
vených výrobcem (včetně dodržování plánu a postupů 
údržby). Uváděný max. elektrický výkon slouží pro 
velmi krátkodobé pokrytí vyššího odběru proudu 
připojenými spotřebiči nad hodnotu dlouhodobého 
provozního výkonu. Elektrocentrála tedy může být 
dlouhodobě zatížena pouze na hodnotu provozního 
(jmenovitého) výkonu. 

 • UPOZORNĚNÍ:
 y Příkon uváděný na štítku elektrospotřebičů 
s elektromotorem, je ve většině případů u elektro-
spotřebičů vyjádřením síly elektromotoru- jakou 
zátěž může elektromotor zvládnout, než aby tím 
byl vyjádřen příkon při běžném způsobu použi-
tí elektrospotřebiče, protože hodnota příkonu 
vzrůstá se zatížením elektromotoru.

 Silové elektromotory v ručním elektronářadí mají 
při rozběhu startovací příkon, který je vyšší než 
příkon při běžném provozním zatížení elektromoto-
ru, ale většinou nedosahuje hodnoty příkonu uvá-
děné na štítku elektrospotřebiče nebo výjimečně 
přesahuje do 30 % uváděné hodnoty. Při běžném 
provozním zatížení ručního elektronářadí je příkon 
pod hodnotou uváděnou na štítku. Pro názornost 
jsou startovací příkony a příkony při běžném způ-
sobu použití některého elektronářadí a minimální 
potřebné elektrické výkony elektrocentrál pro 
jejich napájení uvedeny v tabulce 4 a 5.

 Typickým příkladem elektrospotřebičů, jenž se 
liší od výše uvedeného a které mají vyšší špičkový 
odběr proudu, jsou kompresory s tlakovou nádo-
bou, vysokotlaké vodní čističe s vyšším příkonem 
a rovněž to mohou být některé elektrospotřebiče 
s elektromotory se starším rokem výroby (viz sério-
vé číslo na štítku spotřebiče), pro jejichž napájení je 
nutné zvolit elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším 
elektrickým výkonem, než je příkon uváděný na 
výkonnostním štítku elektrospotřebiče (viz tabulka 
5), protože výkonnější alternátor elektrocentrály 
dokáže vykrýt špičkový náběh proudu.
 y Pokud je k elektrocentrále připojen tepelný elek-
trospotřebič a celkový odebíraný příkon se blíží 
provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, 
nemusí být dosaženo uváděného provozního elek-
trického výkonu elektrocentrály, protože v případě 

připojení např. horkovzdušné pistole s regulací 
teploty, může dojít ke změnám příkonu pistole až 
300 W za sekundu (k tomuto jevu dochází i při jejím 
napájení z elektrické distribuční sítě) a takovéto 
rychlé změny příkonu nemusí být alternátor elek-
trocentrály schopen vykrýt v případě, když se celko-
vý odebíraný příkon blíží provoznímu elektrickému 
výkonu elektrocentrály, což se projeví snížením její-
ho provozního elektrického výkonu. Horkovzdušná 
pistole bez regulace teploty mívá stabilní příkon 
a k tomuto jevu by nemělo docházet.

 y Při výběru elektrocentrály dle jejího elektrickému 
výkonu, je rozhodující hodnota příkonu uváděná 
na štítku elektrospotřebiče, rok výroby elektro-
spotřebiče, typ spotřebiče (kompresor s tlakovou 
nádobou apod.) a počet zamýšlených elektrospo-
třebičů, které budou elektrocentrálou napájeny, 
protože příkony připojených elektrospotřebičů se 
sčítají. Rozhodujícím faktorem pro použití elektro-
spotřebiče s příkonem, který se blíží hodnotě pro-
vozního elektrického výkonu elektrocentrály, může 
být funkce soft start elektrospotřebiče, která zajiš-
ťuje pomalejší rozběh elektromotoru, a tím snižuje 
špičkový náběh proudu, který by jinak neumožňo-
val daný elektrospotřebič používat se zamýšlenou 
elektrocentrálou o nižším elektrickém výkonu.

 y Před zakoupením elektrocentrály anebo připoje-
ním elektrospotřebiče/elektrospotřebičů k elek-
trocentrále si nejprve pro přehled ověřte jeho 
příkon běžně dostupným wattmetrem (měřičem 
spotřeby elektrické energie) jak při rozběhu elek-
trospotřebiče, tak jeho předpokládaném zatížení 
z elektrické distribuční sítě (viz tabulka 4 a 5) 
a pokud je to možné, ověřte si používání tohoto 
spotřebiče/těchto spotřebičů na vzorku zamýšle-
né elektrocentrály, protože wattmetr nemusí být 
schopen zachytit špičkový náběh proudu, který 
trvá méně než sekundu.

2) Třída výkonové charakteristiky G4: napájení citli-
vých elektrospotřebičů a elektroniky, např. výpočetní 
techniky apod.

3) Hladina akustického tlaku a výkonu byla měřena 
v souladu s požadavky normy EN ISO 3744/ISO 8528-10 
a směrnice 2000/14 ES.

4) Viz kapitola VI. odstavec Standardní srovnávací  
podmínky (pro stanovení jmenovitého výkonu elek-
trocentrály). 

5) Hodnota výkonu motoru dle ISO 3046-1 není při 
standardních srovnávacích podmínkách nižší než 95% 
maximálního výkonu.
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III.  Součásti a ovládací prvky elektrocentrál
Obr.1, pozice-popis součástí a ovládacích prvků na 
panelu modelu HERON® 8896218

 • UPOZORNĚNÍ:
 y Umístění ovládacích prvků na čelním panelu modelu 
HERON® 8896219 je oproti modelu HERON® 8896218 
trošku odlišné, ale jejich vzhled a význam použití je 
stejný, proto je popis proveden pouze na modelu 
HERON® 8896218.

1) Provozní spínač
2) Tlačítko „RESET“ pro obnovení standardního provoz-

ního stavu (např. po přetížení elektrocentrály, kdy je 
přerušena dodávka proudu)

3) Přepínač pro zapnutí/vypnutí  
ekonomického provozu/chodu

4) 12 V DC výstup pro nabíjení olověné autobaterie
5) Jistič 12 V DC výstupu 
6) Zemnící svorka
7) Zásuvky pro zasunutí konektorů propojovacího kabelu 

pro propojení dvou elektrocentrál za účelem zvýšeni 
elektrického provozního výkonu

8) Zásuvka 230 V ~50 Hz
9) Kontrolka signalizace nízké hladiny oleje (žlutá)
10) Kontrolka signalizace přetížení (červená)
11) Kontrolka signalizace standardního (správného)  

provozního stavu (zelená)

Obr.2, pozice-popis ostatních součástí a ovládacích 
prvků modelu HERON® 8896218

 • UPOZORNĚNÍ:
 y Model HERON® 8896219 má většinu ovládacích prvků 
stejných jako model HERON® 8896218 (odlišnosti jsou 
vedeny u příslušného popisu), proto je popis proveden 
pouze na modelu HERON® 8896218.

1) Uzávěr palivové nádrže
2) Zavzdušňovací ventil palivové nádrže
3) Palivový ventil (pro otevření/uzavření přívodu paliva)
4) Ovladač sytiče
5) Rukojeť tažného startéru
6) Kryt vnitřních částí elektrocentrály (uzávěr olejové 

nádrže, karburátoru atd.)
7) Výfuk 
8) Nosník pro stabilní usazení druhé identické elektrocen-

trály pro jejich elektrické propojení za účelem zvýšení 
elektrického provozního výkonu

9) Madlo pro přenášení elektrocentrály
10) Kryt zapalovací svíčky (u modelu HERON® 8896219 

je zapalovací svíčka přístupná za bočním krytem, viz 
popisný bod 6)

Obr.3, pozice-popis součástí a ovládacích prvků  
modelu HERON® 8896221

1) Provozní spínač
2) Kontrolka signalizace standardního (správného) pro-

vozního stavu (zelená)
3) Kontrolka signalizace přetížení (červená)
4) Kontrolka signalizace nízké hladiny oleje (žlutá)
5) 12 V DC výstup pro nabíjení olověné autobaterie
6) Jistič 12 V DC výstupu
7) Jistič 230 V ~50 Hz zásuvek
8) Zásuvky pro zasunutí konektorů propojovacího kabelu 

pro propojení dvou elektrocentrál
9) Zásuvky 230 V ~50 Hz
10) Zemnící svorka 
11) Tlačítko „RESET“ pro obnovení standardního provoz-

ního stavu (např. po přetížení elektrocentrály, kdy je 
přerušena dodávka proudu)

12) Přepínač pro zapnutí/vypnutí  
ekonomického provozu/chodu

13) Transportní kolečka
14) Rukojeť tažného startéru
15) Palivový ventil (pro otevření/uzavření přívodu paliva)
16) Ovládání sytiče

Obr.4, pozice-popis dalších součástí a ovládacích  
prvků modelu HERON® 8896221

1) Sklopitelné madlo pro převážení elektrocentrály
2) Výfuk
3) Madla pro případné přenášení elektrocentrály
4) Uzávěr palivové nádrže
5) Zavzdušňovací ventil palivové nádrže
6) Kryt 12 V olověného akumulátoru  

pro elektrické startování
7) Kryt vnitřních částí elektrocentrály  

(uzávěr olejové nádrže, karburátoru atd.)
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IV. Příprava  
elektrocentrály k provozu

 • VÝSTRAHA
 y Před použitím generátoru si přečtěte celý návod k pou-
žití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním 
obsluha mohla seznámit. Pokud generátor komukoli 
půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento 
návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. 
Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vznik-
lá používáním generátoru, které jsou v rozporu s tímto 
návodem. Před použitím generátoru se seznamte se 
všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způ-
sobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout 
případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte 
pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda něja-
ká část generátoru jako např. bezpečnostní ochranné 
prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány či zda 
nechybí na svém místě. Generátor s poškozenými nebo 
chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu 
v autorizovaném servisu značky HERON®.

1. Po vybalení zkontrolujte stav povrchu, funkci 
ovládacích prvků elektrocentrály a zda nejsou 
na pohled patrné nějaké vady.

2. Elektrocentrálu umístěte na pevnou rovnou 
suchou plochu na dobře větraném místě, které 
je bezpečně vzdáleno od hořlavých a výbuš-
ných materiálů a mimo hořlavou či výbušnou 
atmosféru.

      Elektrocentrála nesmí být provozována v uzavřených 
nebo špatně odvětrávaných prostorech (např. v míst-
nosti, v hlubším příkopu atd.), protože výfukové plyny 
jsou jedovaté.

      Elektrocentrála nesmí mít větší náklon než 10° oproti 
vodorovnému povrchu, neboť při větším náklonu není 
systém promazávání motoru dostatečný a vede to 
k vážnému poškození motoru a olej se může dostat do 
válce motoru.

      Při větším náklonu elektrocentrály může dojít k vytéká-
ní paliva z palivové nádrže.

3. Olejovou nádrž (do klikové skříně motoru) 
naplňte skrz plnící hrdlo motorovým olejem 
s viskózní třídou SAE 15W40. Kontrolu úrovně 
hladiny oleje kontrolujte před každým uvede-
ním elektrocentrály do provozu.

      Elektrocentrála je dodávána bez oleje, před prvním 
uvedením do provozu je nezbytné olejovou nádrž 
naplnit olejem tak, aby měrka na uzávěru plnícího 
hrdla olejové nádrže byla po zašroubování zcela pono-
řena v oleji, viz obr.5C.

 y Pro přístup k uzávěru plnícího hrdla olejové nádrže 
odšroubujte boční kryt na elektrocentrále (obr.5A) 
a vyšroubujte uzávěr olejové nádrže. Přístup k uzá-
věru plnícího hrdla olejové nádrže a jeho design 
je shodný u všech tří modelů elektrocentrál. Do 
plnícího hrdla zasuňte nálevku (obr.5B) a přes plnící 
nálevku do olejové nádrže nalijte motorový olej 
o přibližném objemu dle tabulky 1. Hladina oleje 
musí dosahovat úrovně dle obr. 5C.

 • VÝSTRAHA
 y Při manipulaci s olejem používejte vhodné ochranné 
rukavice, protože olej se vstřebává pokožkou a je 
zdraví škodlivý.

 y Proveďte kontrolu výšky hladiny oleje na měrce po 
jejím vyšroubování z nádrže. 

      Kontrolu hladiny oleje provádějte pouze, stojí-li elek-
trocentrála na rovině a delší dobu po vypnutí motoru 
(alespoň 15 minut). Pokud budete kontrolu hladiny 
oleje provádět krátce po vypnutí elektrocentrály, nebu-
de všechen olej stečený ze stěn olejové nádrže a ode-
čet hladiny nebude věrohodný.

      Používejte kvalitní motorové oleje určené pro mazání 
čtyřtaktních benzínových motorů chlazených vzduchem 
např. Shell Helix HX3 15W-40, Castrol GTX 15 W40 
nebo jejich ekvivalent, které mají viskózní třídu 
SAE 15W40. Oleje s viskózní třídou SAE 15W40 zajišťují 
dobré mazací vlastnosti při teplotách v našich klimatic-
kých podmínkách. Oleje s třídou SAE 15W40 lze zakoupit 
na čerpací stanici s pohonnými hmotami. 
Do elektrocentrály smí být použit jen kvalitní motorový 
olej. Použití jiných typů olejů, např. potravinářského apod. 
je nepřípustné z hlediska nevhodných mazacích vlastnos-
tí, které mohou vést k poškození motoru elektrocentrály.

Doporučené viskózní třídy SAE motorových olejů 
podle vnějších teplot (°C)
      V grafu uvedeném v obr.6 jsou uvedeny třídy moto-

rových olejů pro uvedený rozsah teplot v případě, že 
není k dispozici motorový olej třídy SAE 15 W40. 

      Provoz elektrocentrály s nedostatečným nebo nadměr-
ným množstvím oleje vede k poškození motoru. 

      Nikdy do elektrocentrály nepoužívejte oleje určené 
pro dvoutaktní motory!

      Při nízké hladině oleje doplňte jeho množství stejnou 
značkou a typem, který je v elektrocentrále již obsažen. 
Nemíchejte oleje s rozdílnou třídou SAE.

4. Zkontrolujte zanesení a stav vzduchového filtru.

      Zanesení a stav vzduchového filtru kontrolujte před kaž-
dým uvedením elektrocentrály do provozu (plán dalších 
kontrol a údržby je uveden v kapitole Čištění a údržba). 

 y Pro přístup ke krytu vzduchového filtru u všech modelů 
elektrocentrál demontujte boční kryt elektrocentrály. 
Umístění vzduchového filtru u jednotlivých modelů elektro-
centrál je uveden na obr.7- obr.9. Na uvedených obrázcích 
je pro ilustraci umístění vzduchového filtru již demontován 
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 • UPOZORNĚNÍ
 y Příkon uváděný na štítku elektrospotřebičů 
s elektromotorem, je ve většině případů vyjá-
dřením síly elektromotoru- jakou zátěž může 
elektromotor zvládnout, než aby tím byl vyjád-
řen příkon při běžném způsobu použití elektro-
spotřebiče, protože hodnota příkonu vzrůstá se 
zatížením elektromotoru.

 y Silové elektromotory v ručním elektronářadí 
mají při rozběhu startovací příkon, který je 
vyšší než příkon při běžném provozním zatížení 
elektromotoru, ale většinou nedosahuje hodno-
ty příkonu uváděné na štítku elektrospotřebiče 
nebo výjimečně přesahuje do 30 % uváděné 
hodnoty. Při běžném provozním zatížení ruční-
ho elektronářadí je příkon pod hodnotou uvá-
děnou na štítku. Pro názornost jsou startovací 
příkony a příkony při běžném způsobu použití 
některého elektronářadí a minimální potřeb-
né elektrické výkony elektrocentrál pro jejich 
napájení uvedeny v tabulce 4 a 5.

 y Typickým příkladem elektrospotřebičů, jenž se 
liší od výše uvedeného a které mají vyšší špičkový 
odběr proudu, jsou kompresory s tlakovou nádo-
bou, vysokotlaké vodní čističe s vyšším příkonem 
a rovněž to mohou být některé elektrospotřebiče 
s elektromotory se starším rokem výroby (viz séri-
ové číslo na štítku spotřebiče), pro jejichž napájení 
je nutné zvolit elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyš-
ším elektrickým výkonem, než je příkon uváděný 
na výkonnostním štítku elektrospotřebiče (viz 
tabulka 5), protože výkonnější alternátor elektro-
centrály dokáže vykrýt špičkový náběh proudu.

 y Pokud je k elektrocentrále připojen tepelný 
elektrospotřebič a celkový odebíraný příkon se 
blíží provoznímu elektrickému výkonu elektro-
centrály, nemusí být dosaženo uváděného pro-
vozního elektrického výkonu elektrocentrály, 
protože v případě připojení např. horkovzdušné 
pistole s regulací teploty, může dojít ke změnám 
příkonu pistole až 300 W za sekundu (k tomuto 
jevu dochází i při jejím napájení z elektrické dis-
tribuční sítě) a takovéto rychlé změny příkonu 
nemusí být alternátor elektrocentrály schopen 
vykrýt v případě, když se celkový odebíraný 
příkon blíží provoznímu elektrickému výkonu 
elektrocentrály, což se projeví snížením jejího 
provozního elektrického výkonu. Horkovzdušná 
pistole bez regulace teploty mívá stabilní pří-
kon a k tomuto jevu by nemělo docházet.

 y Při výběru elektrocentrály dle jejího elektric-
kému výkonu, je rozhodující hodnota příkonu 
uváděná na štítku elektrospotřebiče s přesahem 
do 30 %, typ spotřebiče (kompresor s tlakovou 
nádobou apod.), jeho rok výroby a počet zamýš-
lených elektrospotřebičů, které budou elektro-
centrálou napájeny, protože příkony připoje-
ných elektrospotřebičů se sčítají. 

 y Před připojením elektrospotřebiče/elektrospo-
třebičů k elektrocentrále si nejprve pro přehled 
ověřte jeho příkon běžně dostupným wattme-
trem (měřičem spotřeby elektrické energie) při 
rozběhu elektrospotřebiče a jeho předpokláda-
ném zatížení z elektrické distribuční sítě.

 y V tabulce 4 je zpracován přehled příkonů úhlo-
vých brusek s průměrem kotouče od 115 mm do 
230 mm s použitím nástrojů o uvedené specifi-
kaci dle určeného účelu použití úhlových bru-
sek a požadavku na minimální elektrický výkon 
elektrocentrál. 

Poznámka:
 y V následující tabulce 4 a 5 je odkazováno 
na digitální invertorové elektrocentrály 
HERON® 8896216 a HERON® 8896217, které 
již nejsou v naší nabídce. Jsou zde uvedeny 
z pouze z toho důvodu, že na nich byly pro-
váděny uvedené testy a nelze je v uvedených 
zkouškách zcela ztotožňovat s příslušný-
mi dostupnými modely digitálních inver-
torových elektrocentrál HERON® 8896218 
a HERON® 8896219 z dále uvedených důvodů. 
Nynější model HERON® 8896218 (900 W/Max. 
1 100 W) je vybaven lepší elektronikou než 
model HERON® 8896216 a lépe zvládá zatíže-
ní na plný provozní výkon oproti původnímu 
modelu HERON® 8896216. Nynější model 
HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) má 
oproti původnímu modelu HERON® 8896217 
(1 600 W/max. 2000 W) větší provozní elektric-
ký výkon. Uvedené modely digitálních elektro-
centrál HERON® 8896216 a HERON® 8896217 tak 
lépe vystihují potřebný minimální elektrický 
výkon pro danou zátěž.
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ÚHLOVÁ BRUSKA
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Uváděný příkon  
Průměr kotouče  
Funkce SOFT START: ANO × NE

750 W 
∅ 115 mm 
NE

900 W 
∅ 125 m 
NE

1400 W 
∅ 125 mm 
ANO

1200 W 
∅ 150 mm 
NE

2350 W 
∅  230 mm  
ANO

Napájení ze sítě Startovací příkon s nástrojem bez zatížení

Brusný kotouč 839 W 635 W 726 W 1006 W 1470 W

Diamantový řezný kotouč 818 W 565 W 667 W 820-1142 W 1436 W

Kartáč hrnkový copánkový 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W

Napájení ze sítě Provozní příkon s nástrojem bez zatížení

Brusný kotouč 445 W 484 W 550 W 590 W 1021 W

Diamantový řezný kotouč 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Kartáč hrnkový copánkový 434 W 560 W 548 W 586 W 1110 W

Napájení ze sítě Provozní příkon s používáním nástroje

Brusný kotouč - broušení oceli 670 W 902 W 947 W 913 W 1902 W

Diamantový řezný kotouč - řezání kamene 590 W 721 W 670 W 720 W 1300 W

Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu 957 W 1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W

Napájení digitání elektrocentrálou 
Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW) Možnost práce s nástrojem

Brusný kotouč - broušení oceli ANO NE NE NE NE

Diamantový řezný kotouč - řezání kamene ANO ANO ANO NE NE

Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu ANO 1), 2)/
NE 3)

ANO 1), 2)/
NE 3) NE NE NE

Napájení digitání elektrocentrálou 
Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW) Možnost práce s nástrojem

Brusný kotouč - broušení oceli ANO ANO ANO ANO ANO

Diamantový řezný kotouč - řezání kamene ANO ANO ANO ANO ANO

Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu ANO ANO ANO ANO ANO

Napájení elektrocentrála Heron®8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW) Možnost práce s nástrojem

Používání výše uvedených nástrojů ANO ANO ANO ANO ANO

Tabulka 4

SPECIFIKACE POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Úhlová bruska Extol® Premium 8892021

Brusný kotouč: Ø 115 mm, tl. 6,6 mm, 144 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 115 mm, 102 g

1) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g
2) Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano
3) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Craft 403126

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

1) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g
2) Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano
3) Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Industrial 8792014

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g
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Úhlová bruska Extol® Premium 8892018

Brusný kotouč: Ø 150 mm, tl. 6,6 mm, 242 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 150 mm, 194 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Premium 8892020

Drátěný kartáč: Ø 10 cm, ot. 7000 min-1, 860 g
Diamantový kotouč: Ø 230 mm, 546 g

Brusný kotouč: Ø 230 mm, tl. 6 mm, 566 g

Tabulka 4 (pokračování)
 y Pro ilustraci příkonu při velmi intenzivním zatížení bylo zvoleno „ broušení asfaltu“ hrnkovým drátěným kartáčem mezi 
nimiž je veliké tření, což zvyšuje příkon.

 y V tabulce 4 byly úhlové brusky Extol® Premium 8892021 a Extol® Craft 403126 z důvodu porovnatelnosti příkonu s vět-
šími úhlovými bruskami pro ilustraci použity s hrnkovým copánkovým kartáčem o průměru 85 mm, který je však pro 
tyto brusky příliš těžký a není dovoleno tyto úhlové brusky používat s tímto kartáčem, došlo by k poškození brusky. 
Tyto brusky musí být používány s hrnkovým kartáčem o průměru 65 mm.

 y V tabulce 5 jsou pak pro přehled uvedeny příkony ostatního elektrického nářadí.

PŘEHLED PŘÍKONŮ OSTATNÍHO ELEKTRONÁŘADÍ  
A MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL

KOMPRESORY Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Kompresor dvoupístový Extol® Craft 418211 
(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Startovací příkon a proud: 2800 W; 12,3 A
 y Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 3 bar: 1900 W
 y Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 8 bar: 2270 W
 y Příkon při broušení s pneu exentrickou bruskou: 2200 W  

(rovnovážný tlak 4 bar)

 y Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Kompresor jednopístový Extol® Craft 418210 
(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896416  
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

 y Nelze použít Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

VYSOKOTLAKÉ VODNÍ ČISTIČE Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Vysokotlaký vodní čistič Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startovací/provozní příkon: 1630 W/1500 W

Vysokotlaký vodní čistič Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Startovací/provozní příkon: 2650 W/2550 W  y Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

POKOSOVÁ A KOTOUČOVÁ PILA Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Kotoučová pila Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1524 W
 y Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 630 W
 y Provozní příkon při řezání dřeva: 809 W

Pokosová pila Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217 
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1396 W
 y Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 1132 W
 y Provozní příkon při řezání dřeva: 1420 W

Tabulka 5
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LEŠTIČKA Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Úhlová leštiška Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896216 
(0,9 kW; Max.1,0 kW)

 y Startovací příkon: 542 W
 y Provozní příkon při intenzivním zatížení: 842 W

TEPELNÉ NÁŘADÍ Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Svářečka na plastové trubky Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Horkovzdušná pistole  
(2 000 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Tabulka 5 (pokračování)
 • UPOZORNĚNÍ

 y Příkony elektrospotřebičů uvedené v tabulce 4 a 5 byly 
měřeny běžným komerčně dostupným wattmetrem 
a uvedená hodnota se může lišit v závislosti na intenzitě 
zatížení (např. vyvíjením tlaku na elektronářadí během 
práce). Pro orientaci ilustrují hodnoty příkonů běžného 
předpokládaného používání elektronářadí, které lze apli-
kovat i na jiné typy elektronářadí (např. hoblíky a další.)

 y Uvedení konkrétních modelů elektrocentrál slouží 
pouze jako příklad z naší nabídky pro ilustraci elektrické-
ho výkonu elektrocentrál. Jsou však i jiné modely našich 
elektrocentrál nebo jiných značek se stejným elektric-
kým výkonem, které lze použít. Pokud bude elektronářa-
dí více zatíženo, může být nutné použít elektrocentrálu 
s větším elektrickým výkonem, než je uvedeno. Uvedený 
požadovaný minimální elektrický výkon elektrocent-
rál je pouze ilustrační a před záměrem použití určité 
elektrocentrály, jejíž elektrický provozní výkon je blízký 
uváděnému příkonu na používaném elektrospotřebiči, 
proveďte měření wattmetrem a provozní zkoušku se 
vzorkem elektrocentrály dle předpokládaného provozní-
ho zatížení elektrospotřebiče (pokud je to možné).

 y Z tabulky 4 a 5 vyplývá, že elektrocentrála s pro-
vozním elektrickým výkonem 2,5 kW a max. el. 
výkonem 2,8 kW je naprosto dostačující pro napá-
jení většiny elektrospotřebičů včetně elektronářadí 
jako např. úhlové brusky, kotoučové pily, dále méně 
výkonných kompresorů, elektrického čerpadla 
apod., za předpokladu že k této elektrocentrále 
bude připojeno pouze jedno elektronářadí (viz 
přehled příkonů a použitelných elektrocentrál dále 
v textu).

 y Pokud mají elektrické svářečky možnost nastavení vyšší-
ho svařovacího proudu než cca 140 A, pro nastavení vět-
šího svařovacího proudu (dosažení vyššího výkonu svá-
řečky) je nutné nahradit 16 A vidlici napájecího kabelu 
svářečky za modrou vidlici dimenzovanou na proudovou 
zátěž 32 A a k napájení svářečky lze použít dvě digitální 
elektrocentrály HERON® 8896221 propojené propojova-
cím kabelem HERON® 8896221P vybaveným zásuvkou 
dimenzovanou na proudovou zátěž 32 A. Obecně platí, 
že elektrické svářečky není možné při připojení do zásuv-
ky dimenzované na proudovou zátěž 16 A používat ke 
sváření vyšším svařovacím proudem než cca 140 A. 

 • VÝSTRAHA
 y Elektrocentrálu nikdy svépomocně nepřipojujte do 
domovní elektrické rozvodné sítě!

 y Elektrocentrálu smí do rozvodné sítě připojit jen 
kvalifikovaný elektrikář s oprávněním tato připo-
jení provádět, protože dokáže posoudit všechny 
okolnosti a rizika! Za případné škody vzniklé neod-
borným připojením nenese výrobce elektrocentrály 
odpovědnost. 

 • VÝSTRAHA
 y Pokud elektrocentrálu používáte k napájení 
citlivého elektrospotřebiče (např. počítače, tele-
vize apod.), elektrocentrálou současně nenapá-
jejte elektrospotřebiče, které mají elektromotor 
(např. ruční elektronářadí).

PŘETÍŽENÍ ELEKTROCENTRÁLY - PŘERUŠENÍ 
DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

 y Dojde-li k nadlimitnímu proudovému zatížení elektro-
centrály v důsledku příliš velikého příkonu připojeným 
elektrospotřebičem či elektrospotřebiči, elektrocentrála 
přeruší dodávku elektrického proudu, sníží se otáčky 
motoru a bude svítit červená kontrolka s textem „over-
load“. V takovém případě je nejprve nutné odstranit 
příčinu přetížení, která je způsobena připojením elek-
trospotřebiče s velikým příkonem nebo překročením 
celkového odebíraného příkonu, je-li napájeno více 
elektrospotřebičů současně. Pro obnovení dodávky elek-
trického proudu stiskněte a přidržte tlačítko „RESET“ 
tak dlouho, dokud nepřestane svítit červená kontrolka 
signalizující přetížení a nebude svítit pouze zelená kont-
rolka s textem „output“. Model elektrocentrály HERON® 
8896221 má sice jističe, ale pro obnovení dodávky elek-
trického proudu do zásuvek po přetížení elektrocentrály 
rovněž stačí stisknout a přidržet tlačítko „RESET“. 

 y Pokud u modelu elektrocentrály HERON® 8896221 
nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu po 
stisknutí a přidržení tlačítka „RESET“, poté stiskněte tla-
čítko jističe (jističů). Pokud ani poté nedojde k obnovení 
dodávky el. proudu, obraťte se na autorizovaný servis 
značky HERON®.
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Při pobytu v blízkosti elektrocentrály pou-
žívejte certifikovanou ochranu sluchu s do-
statečnou úrovní ochrany.

Odpovídá příslušným požadavkům EU.

AC (~)
DC (=) Stejnosměrné a střídavé napětí.

Symbol ukazující správnou úroveň hladiny 
oleje v olejové nádrži.

Zemnící svorka

Tabulka 8

XIII. Bezpečnostní pokyny 
pro používání centrály
Elektrické generátory mohou způsobit rizika, která nejsou 
rozpoznatelná laiky a zejména dětmi. Bezpečná obsluha je 
možná s dostatečnou znalostí funkcí elektrických generátorů.

A) ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
1) Chraňte děti tak, aby se nacházely v bezpečné 

vzdálenosti od elektrických generátorů.
2) Palivo je hořlavé a snadno se vznítí. Neprovádějte 

doplňování paliva během chodu motoru. 
Neprovádějte doplňování paliva, jestliže kouříte 
nebo je-li v blízkosti otevřený zdroj ohně. Zabraňte 
rozlití paliva.

3) Některé části spalovacích motorů jsou horké 
a mohou způsobit popáleniny. Věnujte pozornost 
výstrahám na elektrických generátorech.

4) Výfukové plyny motoru jsou toxické. Nepoužívejte 
elektrické generátory v nevětraných místnostech. Jsou-
li elektrické generátory umístěny ve větraných míst-
nostech, musí být dodržovány další požadavky týkající 
se ochrany před způsobením požáru nebo exploze. 

B) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
1) Před použitím elektrických generátorů a jejich elek-

trického vybavení (včetně kabelů, zásuvek a zástr-
ček) musí být provedena jejich kontrola, aby bylo 
zajištěno, že nejsou poškozeny.

2) Tento elektrický generátor nesmí být připojen 
k jiným napájecím zdrojům, jako jsou elektrické 
napájecí sítě. Ve zvláštních případech, kdy je gene-
rátor určen k pohotovostnímu připojení k stávajícím 
elektrickým systémům, musí být takové připojení 
prováděno pouze kvalifikovaným elektrikářem, 
který musí brát v úvahu rozdíly mezi provozním 
zařízením využívajícím veřejnou elektrickou síť 
a obsluhou elektrického generátoru. V souladu 
s touto částí normy ISO 8528 musí být rozdíly uve-
deny v návodu k použití.

3) Ochrana proti úrazu elektrickým proudem závisí 
na jističích, které jsou speciálně přizpůsobeny elek-
trickému generátoru. Je-li výměna jističů nutná, 
musí být nahrazeny jističi s identickými parametry 
a výkonovými charakteristikami.

4) Vzhledem k velkému mechanickému namáhání musí 
být používány pouze odolné a ohebné kabely v gumo-
vé izolaci (splňující požadavky normy IEC 60245-4).

5) Splňuje-li elektrický generátor požadavky ochranné 
funkce „ochrana elektrickým oddělením “ v souladu 
s přílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnění 
generátoru není nutné (viz odstavec uzemnění 
elektrocentrály).

6) Při použití prodlužovacích kabelů nebo mobilních 
distribučních sítí nesmí hodnota odporu pře-
sáhnout 1,5 Ω. Celková délka kabelů při průřezu 
vodiče 1,5 mm2 nesmí přesáhnout 60 m. Při prů-
řezu vodiče 2,5 mm2 nesmí délka kabelů přesáh-
nout 100 m (s výjimkou případu, kdy generátor 
splňuje požadavky ochranné funkce „ochrana 
elektrickým oddělením“ v souladu s přílohou B, 
B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Prodlužovací přívody musí 
být roztažené po celé své délce z důvodu chlazení 
okolním vzduchem.

7) Volba ochranného uspořádání, které musí být pro-
vedeno v závislosti na charakteristice generátoru, 
na provozních podmínkách a na schématu uzem-
něných spojů určených uživatelem. Tyto pokyny 
a návod pro použití musí obsahovat všechny 
informace potřebné pro uživatele, aby mohl správ-
ně provádět tato ochranná opatření (informace 
o uzemnění, přípustných délkách spojovacích kabe-
lů, zařízeních doplňkové ochrany atd.).

 • VÝSTRAHA
 y Uživatel musí dodržovat požadavky předpisů vztahují se 
elektrické bezpečnosti, které se vztahující na místo, kde 
je elektrický generátor používán.

 y Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřeném nebo 
v částečně uzavřeném prostoru, za podmínek nedo-
statečného chlazení a přístupu čerstvého vzduchu. 
Provozování elektrocentrály v blízkosti otevřených 
oken nebo dveří není dovoleno z důvodu nedoko-
nalého odvodu výfukových plynů. Toto platí i při 
používání elektrocentrály v příkopech, šachtách 
či jámách venku, kde výfukové plyny zaplní tyto 
prostory, protože mají větší hustotu než vzduch, 
a proto nejsou z těchto prostor dobře odvětrávány. 
Může tak dojít k otravě pracující osoby v těchto 
prostorech. Výfukové plyny jsou jedovaté a obsa-
hují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý 
a nepáchnoucí plyn může při nadýchání způsobit 
ztrátu vědomí, případně i smrt. 
Bezpečné provozování elektrocentrály v uzavřených 
nebo v částečně uzavřených prostorech musí posou-
dit a schválit příslušné bezpečnostní úřady (proti-
požární ochrana, odvod spalin, hluk apod.), které 
dokáží posoudit všechna rizika, stanovit a posoudit 
všechny přípustné limitní hodnoty rizikových fakto-
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rů, jinak není provozování motoru v těchto prosto-
rech dovoleno.

 y Benzín je hořlavý a jedovatý, včetně jeho výparů. 
Zamezte proto kontaktu benzínu s pokožkou, vde-
chování výparů, či jeho požití. Manipulaci s ben-
zínem a tankování provádějte v dobře větraných 
prostorech, aby nedošlo k vdechování benzíno-
vých výparů. Používejte při tom vhodné ochranné 
pomůcky, aby nedošlo k potřísnění kůže při případ-
ném rozlití.  
Při manipulaci s benzínem nekuřte ani nemanipu-
lujte s otevřeným ohněm. Vyvarujte se kontaktu se 
sálavými zdroji tepla. 
Benzín nedoplňujte za chodu elektrocentrály – před 
tankováním vypněte motor a vyčkejte, až budou 
všechny její části vychladlé. 

 y Pokud dojde k rozlití paliva, před nastartováním elektro-
centrály musí být vysušeno a výpary odvětrány.

 y Před zahájením provozu se musí obsluha elektrocentrály 
důkladně seznámit se všemi jejími ovládacími prvky 
a zejména pak se způsobem, jak v nouzové situaci elek-
trocentrálu co nejrychleji vypnout. 

 y Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez 
předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení 
obsluhovala fyzicky či mentálně nezpůsobilá osoba 
a osoba indisponovaná vlivem drog, léků, alkoholu či 
nadmíru unavená. Zamezte používání elektrocentrály 
dětmi a zajistěte, aby si s elektrocentrálou nehrály.

 y Elektrocentrála a zejména pak motor a výfuk jsou 
během provozu i dlouho po vypnutí velmi horké 
a mohou způsobit popáleniny. Dbejte proto na upozor-
nění v podobě symbolů na stroji. Všechny osoby (zejmé-
na děti) i zvířata se proto musí zdržovat v bezpečné 
vzdálenosti od zařízení. 

 y Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 y Při pobytu v bezprostřední blízkosti elektrocentrály pou-
žívejte ochranu sluchu, jinak může dojít k nevratnému 
poškození sluchu. 

 y Při případném požáru elektrocentrály nesmí být haše-
na vodou, ale hasícím přístrojem určeným/ vhodným 
k hašení elektroinstalace.

 y V případě nadýchání výfukových plynů nebo spalin 
z požáru ihned kontaktujte lékaře a vyhledejte lékařské 
ošetření.

 y V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení elektrocen-
trálu provozujte ve vzdálenosti minimálně 1 m od zdí 
budov jiných zařízení či strojů. Na elektrocentrálu nikdy 
nepokládejte žádné předměty.

 y Elektrocentrála nesmí být zabudována do žádných kon-
strukcí.

 y K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových 
konektorů, než odpovídají platným normám a pro které 
je elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném 
případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem 
nebo vznik požáru. Přívodní (prodlužovací) kabel pou-
žitých spotřebičů musí odpovídat platným normám. 
Vzhledem k velkému mechanickému namáhání použí-
vejte výhradně ohebný pryžový kabel.

 y Ochrana centrály proti přetížení a zkratu je závislá na 
speciálně přizpůsobených jističích. Pokud je nutné tyto 
jističe vyměnit, musí být nahrazeny jističi se stejnými 
parametry a charakteristikami. Výměnu smí provádět 
pouze autorizovaný servis značky HERON®. 

 y K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče v bezvad-
ném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. 
Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží 
pomalu, nerozběhne se, je nadmíru hlučný, kouří...), oka-
mžitě jej vypněte, odpojte a závadu odstraňte.

 y Elektrocentrála nesmí být provozována na dešti, při 
větru, v mlze a při vysoké vlhkosti, mimo teplotní inter-
val -15° až + 40°C. Pozor, vysoká vlhkost či námraza na 
ovládacím panelu centrály může vést ke zkratu a usmr-
cení obsluhy elektrickým proudem. Za deště musí být 
elektrocentrála umístěna pod přístřeškem. Centrálu 
během použití i skladování neustále chraňte před vlh-
kostí, nečistotami, korozními vlivy, přímým sluncem 
a teplotám nad + 40°C a pod -15° C.

 y Elektrocentrála nesmí být provozována v prostředí 
s výbušnou nebo hořlavou atmosférou nebo v prostředí 
s vysokým rizikem požáru nebo výbuchu.

 y Nikdy nepřenastavujte parametry elektrocentrály (např. 
přenastavení otáček, elektroniky, karburátoru) a nijak 
elektrocentrálu neupravujte, např. prodloužení výfuku. 
Veškeré díly centrály smí být nahrazeny pouze originál-
ními kusy výrobce, které jsou určeny pro daný typ elek-
trocentrály. Pokud elektrocentrála nepracuje správně, 
obraťte se na autorizovaný servis značky HERON®. 

 y Podle hygienických předpisů nesmí být elektrocentrála 
používána v době nočního klidu tj. od 22.00 do 6.00 
hodin.
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XVI. EU prohlášení o shodě
Předměty prohlášení-modely, identifikace výrobků:

Elektrocentrály invertorové digitální

HERON® 8896218 (900 W/Max. 1100 W)
HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W)
HERON® 8896221 (2800 W/ Max. 3200 W)

Výrobce: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že výše uvedené předměty prohlášení jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity  
k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN 55012:2007; EN 61000-6-3:2007; EN 50581:2012

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES provedl Martin Šenkýř se sídlem na adrese výrobce. 
Technická dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je dostupná na adrese výrobce.

Naměřená hladina akustického výkonu zařízení reprezentujícího daný typ a garantovaná hladina akustického výkonu 
zařízení: viz kapitola Technické údaje.

EU schválení typu spalovacích motorů na mezní hodnoty emisí ve výfukových plynech
dle (EU) 2016/1628 (viz štítek na stroji)

Místo a datum vydání ES prohlášení o shodě: Zlín 22.1.2019

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce 
(podpis, jméno, funkce): 

 
Martin Šenkýř

člen představenstva společnosti výrobce
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II.  Technické údaje
Model generátora/objednávacie číslo 8896218 8896219 8896221

ELEKTROCENTRÁLA
Typ elektrocentrály multipólová, digitálne riadená, invertorová

Generované napätie/frekvencia 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V =

Prevádzkový/max. elektrický výkon 230 V 1) 900 W/1,1 kW (kVA) 1,85 kW/2,0 kW (kVA) 2,8 kW/3,2 kW (kVA)

Menovitý (prevádzkový) prúd (230 V ~ 50 Hz) 3,9 A 8,0 A 12,1 A

Prúd pre 12 V = (DC) 8,3 A 8,3 A 8,3 A

Istenie 12 V = (DC) výstupu istič istič istič

Účinník cos φ 1 1 1

Trieda izolácie F F F

Krytie IP23M IP23M IP23M

Trieda výkonovej charakteristiky 2) G4 G4 G4

Typ rozvodu OHV OHV OHV

Objem palivovej nádrže 2,3 l 4,5 l 5,5 l

Hmotnosť bez náplní 14,7 kg 21,6 kg 42,6 kg

Hladina akustického tlaku; neistota K 3) 72,2 ± 3 dB(A) 76,1 ± 3 dB(A) 79,4 ± 3 dB(A)

Hladina akustického výkonu; neistota K 3) 82,3 ± 3 dB(A) 86,3 ± 3 dB(A) 88,9 ± 3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu 3) 90 dB(A) 90 dB(A) 92 dB(A)

Rozmery zariadenia (cm) 45 × 24,5 × 39 52 × 29 × 42 60 × 44 × 46

MOTOR ELEKTROCENTRÁLY
Typ motora zážihový (benzínový), štvortakt, jednovalec s OHV rozvodom

Typ paliva Benzín Natural 95 alebo 98 bez oleja

Typ oleja do kľukovej skrine motora motorový, štvortaktný, pre vzduchom chladené motory,  
trieda SAE 15W40

Zapaľovanie T.C.I., tranzistorové, bezkontaktné

Chladenie vzduchom

Štartovanie manuálne manuálne manuálne a elektrické

Typ akumulátora pre elektrický štart – – 12 V olovený, gélový

Zapaľovacia sviečka
A5RTC alebo jej 
ekvivalent napr. 

NGK 6452

NHSP LD E6RTC 
alebo jej ekvivalent 
napr. NGK BPR6HS

NHSP LD F6RTC
alebo jej ekvivalent 
napr. NGK BPR6ES

Max. výkon motora
pri otáčkach 5 500 min-1

1,4 kW 
(1,8 HP)

2,5 kW 
(3,3 HP)

4,1 kW 
(5,4 HP)

Obsah valca motora 49,7 ccm 80 ccm 171 ccm

Objem oleja v kľukovej skrini motora cca 300 ml cca 250 ml cca 600 ml

Čas prevádzky na jednu palivovú nádrž pri zaťažení 
na 25 %, 75 %, 100 % prevádzkového výkonu (približne)

7 h 30 min. 
4 h 20 min. 
3 h 10 min.

10 h 15 min. 
5 h 10 min. 
3 h 30 min.

8 h 20 min. 
4 h 

3 h 40 min.

IDEÁLNE (POROVNÁVACIE) PODMIENKY PRE MENOVITÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁLY 4)

Teplota okolitého prostredia Tr = 25 °C Tr = 25 °C Tr = 25 °C

Nadmorská výška m.n.m. 1 000 1 000 1 000

Celkový barometrický tlak pr 100 kPa (~ 1 atm.)

Relatívna vlhkosť ∅ r = 30 % ∅ r = 30 % ∅ r = 30 %

Rozmedzie teploty pre použitie elektrocentrály -15° až + 40°C

Trieda kvality elektrocentrál (quality class) podľa ISO 8528-8 5) A

Tabuľka 1
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1) Zmieňovaný prevádzkový (menovitý) elektrický výkon 
elektrocentrály v technických údajoch je typ COP. 
Prevádzkový výkon typu COP je trvalý elektrický 
výkon, ktorý je generátor schopný poskytovať nepre-
tržite a pritom zaisťovať konštantné elektrické zaťaže-
nie pri podmienkach prevádzky a použití elektrocen-
trály stanovených výrobcom (vrátane dodržiavania 
plánu a postupov údržby). Uvádzaný max. elektrický 
výkon slúži na veľmi krátkodobé pokrytie vyššieho 
odberu prúdu pripojenými spotrebičmi nad hodnotu 
dlhodobého prevádzkového výkonu. Elektrocentrála 
teda môže byť dlhodobo zaťažená iba na hodnotu 
prevádzkového (menovitého) výkonu. 

 • UPOZORNENIE:
 y Príkon uvádzaný na štítku elektrospotrebi-
čov s elektromotorom, je vo väčšine prípadov 
pri elektrospotrebičoch vyjadrením sily elektro-
motora – akú záťaž môže elektromotor zvládnuť, 
než aby tým bol vyjadrený príkon pri bežnom 
spôsobe použitia elektrospotrebiča, pretože 
hodnota príkonu vzrastá so zaťažením elektro-
motora.

 Silové elektromotory v ručnom elektronáradí majú 
pri rozbehu štartovací príkon, ktorý je vyšší než 
príkon pri bežnom prevádzkovom zaťažení elek-
tromotora, ale väčšinou nedosahuje hodnotu prí-
konu uvádzanú na štítku elektrospotrebiča alebo 
výnimočne presahuje do 30 % uvádzanej hodnoty. 
Pri bežnom prevádzkovom zaťažení ručného elek-
tronáradia je príkon pod hodnotou uvádzanou 
na štítku. Pre názornosť sú štartovacie príkony 
a príkony pri bežnom spôsobe použitia niektorého 
elektronáradia a minimálne potrebné elektrické 
výkony elektrocentrál pre ich napájanie uvedené 
v tabuľke 4 a 5.

 Typickým príkladom elektrospotrebičov, ktoré 
sa líšia od vyššie uvedeného a ktoré majú vyšší 
špičkový odber prúdu, sú kompresory s tlakovou 
nádobou, vysokotlakové vodné čističe s vyšším 
príkonom a takisto to môžu byť niektoré elektro-
spotrebiče s elektromotormi so starším rokom 
výroby (pozrite sériové číslo na štítku spotrebiča), 
pre ktorých napájanie je nutné zvoliť elektrocent-
rálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonom, 
než je príkon uvádzaný na výkonnostnom štítku 
elektrospotrebiča (pozrite tabuľku 5), pretože 
výkonnejší alternátor elektrocentrály dokáže 
vykryť špičkový nábeh prúdu.

 y Ak je k elektrocentrále pripojený tepelný elek-
trospotrebič a celkový odoberaný príkon sa blíži 
prevádzkovému elektrickému výkonu elektrocen-
trály, nemusí sa dosiahnuť uvádzaný prevádzkový 

elektrický výkon elektrocentrály, pretože v prípade 
pripojenia napr. teplovzdušnej pištole s reguláciou 
teploty, môže dôjsť k zmenám príkonu pištole až 
300 W za sekundu (k tomuto javu dochádza aj pri 
jej napájaní z elektrickej distribučnej siete) a také-
to rýchle zmeny príkonu nemusí byť alternátor 
elektrocentrály schopný vykryť v prípade, keď sa 
celkový odoberaný príkon blíži prevádzkovému 
elektrickému výkonu elektrocentrály, čo sa prejaví 
znížením jej prevádzkového elektrického výkonu. 
Teplovzdušná pištoľ bez regulácie teploty máva sta-
bilný príkon a k tomuto javu by nemalo dochádzať.

 y Pri výbere elektrocentrály podľa jej elektrického 
výkonu, je rozhodujúca hodnota príkonu uvád-
zaná na štítku elektrospotrebiča, rok výroby 
elektrospotrebiča, typ spotrebiča (kompresor 
s tlakovou nádobou a pod.) a počet zamýšľaných 
elektrospotrebičov, ktoré sa budú elektrocentrá-
lou napájať, pretože príkony pripojených elektro-
spotrebičov sa sčítajú. Rozhodujúcim faktorom na 
použitie elektrospotrebiča s príkonom, ktorý sa 
blíži hodnote prevádzkového elektrického výkonu 
elektrocentrály, môže byť funkcia soft start elek-
trospotrebiča, ktorá zaisťuje pomalší rozbeh elek-
tromotora, a tým znižuje špičkový nábeh prúdu, 
ktorý by inak neumožňoval daný elektrospotrebič 
používať so zamýšľanou elektrocentrálou s nižším 
elektrickým výkonom.

 y Pred kúpou elektrocentrály alebo pripojením 
elektrospotrebiča/elektrospotrebičov k elektro-
centrále si najprv na prehľad overte jeho príkon 
bežne dostupným wattmetrom (meračom spo-
treby elektrickej energie) tak pri rozbehu elek-
trospotrebiča, ako aj pri jeho predpokladanom 
zaťažení z elektrickej distribučnej siete (pozrite 
tabuľku 4 a 5) a ak je to možné, overte si používa-
nie tohto spotrebiča/týchto spotrebičov na vzor-
ke zamýšľanej elektrocentrály, pretože wattme-
ter nemusí byť schopný zachytiť špičkový nábeh 
prúdu, ktorý trvá menej než sekundu.

2) Trieda výkonovej charakteristiky G4: napájanie 
citlivých elektrospotrebičov a elektroniky, napr. 
výpočtovej techniky a pod.

3) Hladina akustického tlaku a výkonu bola meraná 
v súlade s požiadavkami normy EN ISO 3744/ISO 
8528-10 a smernice 2000/14 ES.

4) Pozrite kapitolu VI. odsek Štandardné porovnávacie  
podmienky (na stanovenie menovitého výkonu elek-
trocentrály). 

5) Hodnota výkonu motora podľa ISO 3046-1 nie je pri 
štandardných porovnávacích podmienkach nižšia 
než 95 % maximálneho výkonu.
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III.  Súčasti a ovládacie prvky elektrocentrál
Obr. 1, pozícia – popis súčastí a ovládacích prvkov na 
paneli modelu HERON® 8896218

 • UPOZORNENIE:
 y Umiestnenie ovládacích prvkov na čelnom paneli 
modelu HERON® 8896219 je oproti modelu HERON® 
8896218 trošku odlišné, ale ich vzhľad a význam pou-
žitia je rovnaký, preto je popis vykonaný iba na modeli 
HERON® 8896218.

1) Prevádzkový spínač
2) Tlačidlo „RESET“ na obnovenie štandardného prevádz-

kového stavu (napr. po preťažení elektrocentrály, keď je 
prerušená dodávka prúdu)

3) Prepínač na zapnutie/vypnutie  
ekonomickej prevádzky/chodu

4) 12 V DC výstup na nabíjanie olovenej autobatérie
5) Istič 12 V DC výstupu 
6) Uzemňovacia svorka
7) Zásuvky na zasunutie konektorov prepojovacieho 

kábla na prepojenie dvoch elektrocentrál s cieľom zvý-
šenia elektrického prevádzkového výkonu

8) Zásuvka 230 V ~50 Hz
9) Kontrolka signalizácie nízkej hladiny oleja (žltá)
10) Kontrolka signalizácie preťaženia (červená)
11) Kontrolka signalizácie štandardného (správneho)  

prevádzkového stavu (zelená)

Obr. 2, pozícia – popis ostatných súčastí a ovládacích 
prvkov modelu HERON® 8896218

 • UPOZORNENIE:
 y Model HERON® 8896219 má väčšinu ovládacích prv-
kov rovnakých ako model HERON® 8896218 (odliš-
nosti sú vedené pri príslušnom popise), preto je popis 
vykonaný iba na modeli HERON® 8896218.

1) Uzáver palivovej nádrže
2) Zavzdušňovací ventil palivovej nádrže
3) Palivový ventil (na otvorenie/uzatvorenie prívodu paliva)
4) Ovládač sýtiča
5) Rukoväť ťažného štartéra
6) Kryt vnútorných častí elektrocentrály (uzáver olejovej 

nádrže, karburátora atď.)
7)  Výfuk 
8) Nosník na stabilné usadenie druhej identickej elektro-

centrály na ich elektrické prepojenie s cieľom zvýšenia 
elektrického prevádzkového výkonu

9) Držadlo na prenášanie elektrocentrály
10) Kryt zapaľovacej sviečky (pri modeli HERON® 8896219 

je zapaľovacia sviečka prístupná za bočným krytom, 
pozrite popisný bod 6)

Obr. 3, pozícia – popis súčastí a ovládacích prvkov  
modelu HERON® 8896221

1) Prevádzkový spínač
2) Kontrolka signalizácie štandardného (správneho)  

prevádzkového stavu (zelená)
3) Kontrolka signalizácie preťaženia (červená)
4) Kontrolka signalizácie nízkej hladiny oleja (žltá)
5) 12 V DC výstup na nabíjanie olovenej autobatérie
6) Istič 12 V DC výstupu
7) Istič 230 V ~ 50 Hz zásuviek
8) Zásuvky na zasunutie konektorov prepojovacieho 

kábla na prepojenie dvoch elektrocentrál
9) Zásuvky 230 V ~ 50 Hz
10) Uzemňovacia svorka 
11) Tlačidlo „RESET“ na obnovenie štandardného  

prevádzkového stavu (napr. po preťažení elektrocentrály, 
keď je prerušená dodávka prúdu)

12) Prepínač na zapnutie/vypnutie  
ekonomickej prevádzky/chodu

13) Transportné kolieska
14) Rukoväť ťažného štartéra
15) Palivový ventil (na otvorenie/uzatvorenie prívodu paliva)
16) Ovládanie sýtiča

Obr. 4, pozícia – popis ďalších súčastí a ovládacích  
prvkov modelu HERON® 8896221

1) Sklopiteľné držadlo na prevážanie elektrocentrály
2)  Výfuk
3) Držadlá na prípadné prenášanie elektrocentrály
4) Uzáver palivovej nádrže
5) Zavzdušňovací ventil palivovej nádrže
6) Kryt 12 V oloveného akumulátora  

na elektrické štartovanie
7) Kryt vnútorných častí elektrocentrály  

(uzáver olejovej nádrže, karburátora atď.)
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IV. Príprava elektro- 
centrály na prevádzku

 • VÝSTRAHA
 y Pred použitím generátora si prečítajte celý návod na 
použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby 
sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak generátor 
komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, priložte 
k nemu aj tento návod na použitie. Zamedzte poško-
deniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť 
za škody či zranenia vzniknuté používaním generátora, 
ktoré sú v rozpore s týmto návodom. Pred použitím 
generátora sa oboznámte so všetkými ovládacími 
prvkami a súčasťami a tiež so spôsobom vypnutia 
prístroja, aby ste ho mohli v prípade nebezpečnej situ-
ácie ihneď vypnúť. Pred použitím skontrolujte pevné 
upevnenie všetkých súčastí a skontrolujte, či nejaká 
časť generátora, ako napr. bezpečnostné ochranné 
prvky nie sú poškodené alebo zle nainštalované alebo 
či nechýbajú na svojom mieste. Generátor s poškode-
nými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite 
jeho opravu v autorizovanom servise značky HERON®.

1. Po vybalení skontrolujte stav povrchu, funkciu 
ovládacích prvkov elektrocentrály a či nie sú 
na pohľad zjavné nejaké chyby.

2. Elektrocentrálu umiestnite na pevnú rovnú 
suchú plochu na dobre vetranom mieste, ktoré 
je bezpečne vzdialeno od horľavých a výbuš-
ných materiálov a mimo horľavej či výbušnej 
atmosféry.

      Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v uzatvo-
rených alebo zle odvetrávaných priestoroch (napr. 
v miestnosti, v hlbšej priekope atď.), pretože výfukové 
plyny sú jedovaté.

      Elektrocentrála nesmie mať väčší náklon než 10° oproti 
vodorovnému povrchu, pretože pri väčšom náklone 
nie je systém premazávania motora dostatočný a vedie 
to k vážnemu poškodeniu motora a olej sa môže 
dostať do valca motora.

      Pri väčšom náklone elektrocentrály môže dôjsť k vyte-
kaniu paliva z palivovej nádrže.

3. Olejovú nádrž (do kľukovej skrine motora) 
naplňte cez plniace hrdlo motorovým olejom 
s viskóznou triedou SAE 15W40. Úroveň hla-
diny oleja kontrolujte pred každým uvedením 
elektrocentrály do prevádzky.

      Elektrocentrála sa dodáva bez oleja, pred prvým uve-
dením do prevádzky je nevyhnutné olejovú nádrž 
naplniť olejom tak, aby mierka na uzávere plniaceho 
hrdla olejovej nádrže bola po zaskrutkovaní celkom 
ponorená v oleji, pozrite obr. 5C.

 y Na prístup k uzáveru plniaceho hrdla olejovej nádrže 
odskrutkujte bočný kryt na elektrocentrále (obr. 5A) 
a vyskrutkujte uzáver olejovej nádrže. Prístup k uzá-
veru plniaceho hrdla olejovej nádrže a jeho dizajn je 
zhodný pri všetkých troch modeloch elektrocentrál. 
Do plniaceho hrdla zasuňte lievik (obr. 5B) a cez plni-
aci lievik do olejovej nádrže nalejte motorový olej 
s približným objemom podľa tabuľky 1. Hladina oleja 
musí dosahovať úroveň podľa obr. 5C.

 • VÝSTRAHA
 y Pri manipulácii s olejom používajte vhodné ochranné 
rukavice, pretože olej sa vstrebáva pokožkou a je 
zdraviu škodlivý.

 y Skontrolujte výšku hladiny oleja na mierke po jej 
vyskrutkovaní z nádrže. 

      Kontrolu hladiny oleja robte iba vtedy, ak stojí elektro-
centrála na rovine a dlhší čas po vypnutí motora (aspoň 
15 minút). Ak budete kontrolu hladiny oleja vykonávať 
krátko po vypnutí elektrocentrály, nebude všetok olej 
stečený zo stien olejovej nádrže a odpočet hladiny 
nebude vierohodný.

      Používajte kvalitné motorové oleje určené na maza-
nie štvortaktných benzínových motorov chlade-
ných vzduchom napr. Shell Helix HX3 15W-40, 
Castrol GTX 15 W40 alebo ich ekvivalent, ktoré majú 
viskóznu triedu SAE 15W40. Oleje s viskóznou trie-
dou SAE 15W40 zaisťujú dobré mazacie vlastnosti pri 
teplotách v našich klimatických podmienkach. Oleje 
s triedou SAE 15W40 je možné kúpiť na čerpacej stanici 
s pohonnými hmotami. 
Do elektrocentrály sa smie použiť len kvalitný motoro-
vý olej. Použitie iných typov olejov, napr. potravinár-
skeho a pod. je neprípustné z hľadiska nevhodných 
mazacích vlastností, ktoré môžu viesť k poškodeniu 
motora elektrocentrály.

Odporúčané viskózne triedy SAE motorových olejov 
podľa vonkajších teplôt (°C)
      V grafe uvedenom v obr. 6 sú uvedené triedy motoro-

vých olejov pre uvedený rozsah teplôt v prípade, že nie 
je k dispozícii motorový olej triedy SAE 15 W40. 

      Prevádzka elektrocentrály s nedostatočným alebo 
nadmerným množstvom oleja vedie k poškodeniu 
motora. 

      Nikdy do elektrocentrály nepoužívajte oleje urče-
né pre dvojtaktné motory!

      Pri nízkej hladine oleja doplňte jeho množstvo rovna-
kou značkou a typom, ktorý sa v elektrocentrále už 
nachádza. Nemiešajte oleje s rozdielnou triedou SAE.

4. Skontrolujte zanesenie a stav vzduchového filtra.

      Zanesenie a stav vzduchového filtra kontrolujte pred 
každým uvedením elektrocentrály do prevádzky (plán 
ďalších kontrol a údržby je uvedený v kapitole Čistenie 
a údržba). 
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iba zelená kontrolka s textom „output“. Červená 
kontrolka sa môže krátkodobo rozsvietiť napr. pri 
uvedení pripojeného elektrospotrebiča do chodu, 
ale potom môže zhasnúť a svietiť iba zelená kontrol-
ka, čo je v poriadku a elektrocentrálu je možné ďalej 
prevádzkovať pri tomto zaťažení.

 y Uvádzaný max. elektrický výkon elektrocentrály slúži 
na veľmi krátkodobé pokrytie vyššieho odberu prúdu 
pripojenými spotrebičmi nad hodnotu dlhodobého pre-
vádzkového výkonu, napr. pri ich zapnutí.

      Ak sa celkový príkon všetkých pripájaných spotre-
bičov blíži alebo sa rovná prevádzkovému výkonu 
elektrocentrály, nepripájajte ich alebo nezapínajte 
ich súčasne naraz, ale postupne, mohlo by dôjsť 
k zaduseniu motora.

 • UPOZORNENIE
 y Príkon uvádzaný na štítku elektrospotrebi-
čov s elektromotorom, je vo väčšine prípadov 
vyjadrením sily elektromotora – akú záťaž 
môže elektromotor zvládnuť, než aby tým bol 
vyjadrený príkon pri bežnom spôsobe použitia 
elektrospotrebiča, pretože hodnota príkonu 
vzrastá so zaťažením elektromotora.

 y Silové elektromotory v ručnom elektronáradí 
majú pri rozbehu štartovací príkon, ktorý je 
vyšší než príkon pri bežnom prevádzkovom 
zaťažení elektromotora, ale väčšinou nedo-
sahuje hodnotu príkonu uvádzanú na štítku 
elektrospotrebiča alebo výnimočne presahuje 
do 30 % uvádzanej hodnoty. Pri bežnom pre-
vádzkovom zaťažení ručného elektronáradia je 
príkon pod hodnotou uvádzanou na štítku. Pre 
názornosť sú štartovacie príkony a príkony pri 
bežnom spôsobe použitia niektorého elektro-
náradia a minimálne potrebné elektrické výko-
ny elektrocentrál pre ich napájanie uvedené 
v tabuľke 4 a 5.

 y Typickým príkladom elektrospotrebičov, ktoré 
sa líšia od vyššie uvedeného a ktoré majú 
vyšší špičkový odber prúdu, sú kompresory 
s tlakovou nádobou, vysokotlakové vodné čis-
tiče s vyšším príkonom a takisto to môžu byť 
niektoré elektrospotrebiče s elektromotormi 
so starším rokom výroby (pozrite sériové číslo 
na štítku spotrebiča), na ktorých napájanie je 
nutné zvoliť elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW 
vyšším elektrickým výkonom, než je príkon 
uvádzaný na výkonnostnom štítku elektrospo-
trebiča (pozrite tabuľku 5), pretože výkonnejší 
alternátor elektrocentrály dokáže vykryť špič-
kový nábeh prúdu.

 y Ak je k elektrocentrále pripojený tepelný elek-
trospotrebič a celkový odoberaný príkon sa blíži 
prevádzkovému elektrickému výkonu elektro-
centrály, nemusí sa dosiahnuť uvádzaný prevád-
zkový elektrický výkon elektrocentrály, pretože 
v prípade pripojenia napr. teplovzdušnej pištole 
s reguláciou teploty, môže dôjsť k zmenám prí-
konu pištole až 300 W za sekundu (k tomuto 
javu dochádza aj pri jej napájaní z elektrickej 
distribučnej siete) a takéto rýchle zmeny príkonu 
nemusí byť alternátor elektrocentrály schopný 
vykryť v prípade, keď sa celkový odoberaný prí-
kon blíži prevádzkovému elektrickému výkonu 
elektrocentrály, čo sa prejaví znížením jej pre-
vádzkového elektrického výkonu. Teplovzdušná 
pištoľ bez regulácie teploty máva stabilný príkon 
a k tomuto javu by nemalo dochádzať.

 y Pri výbere elektrocentrály podľa jej elektric-
kého výkonu je rozhodujúca hodnota príkonu 
uvádzaná na štítku elektrospotrebiča s presa-
hom do 30 %, typ spotrebiča (kompresor s tla-
kovou nádobou a pod.), jeho rok výroby a počet 
zamýšľaných elektrospotrebičov, ktoré budú 
elektrocentrálou napájané, pretože príkony pri-
pojených elektrospotrebičov sa sčítajú. 

 y Pred pripojením elektrospotrebiča/elektrospo-
trebičov k elektrocentrále si najprv na prehľad 
overte jeho príkon bežne dostupným wattmet-
rom (meračom spotreby elektrickej energie) pri 
rozbehu elektrospotrebiča a jeho predpoklada-
nom zaťažení z elektrickej distribučnej siete.

 y V tabuľke 4 je spracovaný prehľad príkonov 
uhlových brúsok s priemerom kotúča od 115 
mm do 230 mm s použitím nástrojov s uvede-
nou špecifikáciou podľa určeného účelu použi-
tia uhlových brúsok a požiadavky na minimálny 
elektrický výkon elektrocentrál. 

Poznámka:
 y V nasledujúcej tabuľke 4 a 5 sa odkazu-
je na digitálne invertorové elektrocentrály 
HERON® 8896216 a HERON® 8896217, ktoré už 
nie sú v našej ponuke. Sú tu uvedené z iba z toho 
dôvodu, že sa na nich vykonali uvedené testy 
a nie je možné ich v uvedených skúškach celkom 
stotožňovať s príslušnými dostupnými model-
mi digitálnych invertorových elektrocentrál 
HERON® 8896218 a HERON® 8896219 z ďalej uve-
dených dôvodov. Terajší model HERON® 8896218 
(900 W/Max. 1 100 W) je vybavený lepšou elek-
tronikou než model HERON® 8896216 a lepšie 
zvláda zaťaženie na plný prevádzkový výkon 
oproti pôvodnému modelu HERON® 8896216. 
Terajší model HERON® 8896219 (1 850 W/
max. 2 000 W) má oproti pôvodnému modelu 
HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2 000 W) väčší 
prevádzkový elektrický výkon. Uvedené mode-
ly digitálnych elektrocentrál HERON® 8896216 
a HERON® 8896217 tak lepšie vystihujú potrebný 
minimálny elektrický výkon pre danú záťaž.
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UHLOVÁ BRÚSKA
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Uvádzaný príkon  
Priemer kotúča  
Funkcia SOFT START: ÁNO × NIE

750 W 
∅ 115 mm 
NIE

900 W 
∅ 125 m 
NIE

1 400 W 
∅ 125 mm 
ÁNO

1 200 W 
∅ 150 mm 
NIE

2 350 W 
∅  230 mm  
ÁNO

Napájanie zo siete Štartovací príkon s nástrojom bez zaťaženia

Brúsny kotúč 839 W 635 W 726 W 1 006 W 1 470 W

Diamantový rezný kotúč 818 W 565 W 667 W 820 – 1 142 
W 1 436 W

Kefa hrnčeková vrkočová 716 W 602 W 688 W 945 W 1 236 W

Napájanie zo siete Prevádzkový príkon s nástrojom bez zaťaženia

Brúsny kotúč 445 W 484 W 550 W 590 W 1 021 W

Diamantový rezný kotúč 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Kefa hrnčeková vrkočová 434 W 560 W 548 W 586 W 1 110 W

Napájanie zo siete Prevádzkový príkon s používaním nástroja

Brúsny kotúč – brúsenie ocele 670 W 902 W 947 W 913 W 1 902 W

Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa 590 W 721 W 670 W 720 W 1 300 W

Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu 957 W 1 200 W 1 258 W 854 – 1 000 
W 1 530 W

Napájanie digitálnou elektrocentrálou 
Heron®8896216 (0,9 kW; max. 1,0 kW) Možnosť práce s nástrojom

Brúsny kotúč – brúsenie ocele ÁNO NIE NIE NIE NIE

Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa ÁNO ÁNO ÁNO NIE NIE

Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu ÁNO 1), 2)/
NIE 3)

ÁNO 1), 2)/
NIE 3) NIE NIE NIE

Napájanie digitálnou elektrocentrálou 
Heron®8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW) Možnosť práce s nástrojom

Brúsny kotúč – brúsenie ocele ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Napájanie elektrocentrála Heron®8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW) Možnosť práce s nástrojom

Používanie vyššie uvedených nástrojov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Tabuľka 4

ŠPECIFIKÁCIA POUŽÍVANÝCH NÁSTROJOV PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Uhlová brúska Extol® Premium 8892021

Brúsny kotúč: Ø 115 mm, hr. 6,6 mm, 144 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 115 mm, 102 g

1) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g
2) Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno
3) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Craft 403126

Brúsny kotúč: Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 125 mm, 120 g

1) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g
2) Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno
3) Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Industrial 8792014

Brúsny kotúč: Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 125 mm, 120 g

Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g
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Uhlová brúska Extol® Premium 8892018

Brúsny kotúč: Ø 150 mm, hr. 6,6 mm, 242 g
Diamantový rezný kotúč: Ø 150 mm, 194 g

Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g

Uhlová brúska Extol® Premium 8892020

Drôtená kefa: Ø 10 cm, ot. 7 000 min-1, 860 g
Diamantový kotúč: Ø 230 mm, 546 g

Brúsny kotúč: Ø 230 mm, hr. 6 mm, 566 g

Tabuľka 4 (pokračovanie)
 y Na ilustráciu príkonu pri veľmi intenzívnom zaťažení bolo zvolené „brúsenie asfaltu“ hrnčekovou drôtenou kefou, 
medzi ktorými je veľké trenie, čo zvyšuje príkon.

 y V tabuľke 4 boli uhlové brúsky Extol® Premium 8892021 a Extol® Craft 403126 z dôvodu porovnateľnosti príkonu s väčš-
ími uhlovými brúskami na ilustráciu použité s hrnčekovou vrkočovou kefou s priemerom 85 mm, ktorá je však pre tieto 
brúsky príliš ťažká a nie je dovolené tieto uhlové brúsky používať s touto kefou, došlo by k poškodeniu brúsky. Tieto 
brúsky sa musia používať s hrnčekovou kefou s priemerom 65 mm.

 y V tabuľke 5 sú potom na prehľad uvedené príkony ostatného elektrického náradia.

PREHĽAD PRÍKONOV OSTATNÉHO ELEKTRONÁRADIA  
A MINIMÁLNY POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL

KOMPRESORY Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Kompresor dvojpiestový Extol® Craft 418211 
(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Štartovací príkon a prúd: 2 800 W; 12,3 A
 y Príkon pri tlakovaní nádoby pri tlaku 3 bar: 1 900 W
 y Príkon pri tlakovaní nádoby pri tlaku 8 bar: 2 270 W
 y Príkon pri brúsení s pneu excentrickou brúskou: 2 200 W  

(rovnovážny tlak 4 bar)

 y Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

Kompresor jednopiestový Extol® Craft 418210 
(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)

Elektrocentrála Heron® 8896416  
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

 y Nie je možné použiť Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)

Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

VYSOKOTLAKOVÉ VODNÉ ČISTIČE Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Vysokotlakový vodný čistič Extol® Premium 8895200
(1 800 W, max. 140 bar)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max. 2,0 kW)

 y Štartovací/prevádzkový príkon: 1 630 W/1 500 W

Vysokotlakový vodný čistič Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Elektrocentrála Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Štartovací/prevádzkový príkon: 2 650 W/2 550 W  y Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

POKOSOVÁ A KOTÚČOVÁ PÍLA Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Kotúčová píla Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max. 2,0 kW)

 y Štartovací príkon s pílovým kotúčom: 1 524 W
 y Prevádzkový príkon s pílovým kotúčom bez zaťaženia: 630 W
 y Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 809 W

Pokosová píla Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217 
(1,6 kW; Max. 2,0 kW)

 y Štartovací príkon s pílovým kotúčom: 1 396 W
 y Prevádzkový príkon s pílovým kotúčom bez zaťaženia: 1 132 W
 y Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 1 420 W

Tabuľka 5
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LEŠTIČKA Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Uhlová leštička Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896216 
(0,9 kW; max. 1,0 kW)

 y Štartovací príkon: 542 W
 y Prevádzkový príkon pri intenzívnom zaťažení: 842 W

TEPELNÉ NÁRADIE Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Zváračka na plastové rúry Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Teplovzdušná pištoľ  
(2 000 W)

Elektrocentrála Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Tabuľka 5 (pokračovanie)
 • UPOZORNENIE

 y Príkony elektrospotrebičov uvedené v tabuľke 4 a 5 
sa merali bežným komerčne dostupným wattmetrom 
a uvedená hodnota sa môže líšiť v závislosti od intenzity 
zaťaženia (napr. vyvíjaním tlaku na elektronáradie počas 
práce). Pre orientáciu ilustrujú hodnoty príkonov bežné-
ho predpokladaného používania elektronáradia, ktoré 
je možné aplikovať aj na iné typy elektronáradia (napr. 
klince a ďalšie).

 y Uvedenie konkrétnych modelov elektrocentrál slúži iba 
ako príklad z našej ponuky na ilustráciu elektrického 
výkonu elektrocentrál. Sú však aj iné modely našich 
elektrocentrál alebo iných značiek s rovnakým elek-
trickým výkonom, ktoré je možné použiť. Ak budete 
elektronáradie viac zaťažovať, môže byť nutné použiť 
elektrocentrálu s vyšším elektrickým výkonom, než je 
uvedené. Uvedený požadovaný minimálny elektrický 
výkon elektrocentrál je iba ilustračný a pred zámerom 
použitia určitej elektrocentrály, ktorej elektrický prevád-
zkový výkon je blízky uvádzanému príkonu na používa-
nom elektrospotrebiči, vykonajte meranie wattmetrom 
a prevádzkovú skúšku so vzorkou elektrocentrály podľa 
predpokladaného prevádzkového zaťaženia elektrospo-
trebiča (ak je to možné).

 y Z tabuľky 4 a 5 vyplýva, že elektrocentrála s pre-
vádzkovým elektrickým výkonom 2,5 kW a max. el. 
výkonom 2,8 kW je absolútne dostačujúca na napá-
janie väčšiny elektrospotrebičov vrátane elektroná-
radia, ako napr. uhlovej brúsky, kotúčovej píly, ďalej 
menej výkonných kompresorov, elektrického čerpa-
dla a pod., za predpokladu že k tejto elektrocentrále 
bude pripojené iba jedno elektronáradie (pozrite 
prehľad príkonov a použiteľných elektrocentrál 
ďalej v texte).

 y Ak majú elektrické zváračky možnosť nastavenia vyššie-
ho zváracieho prúdu než cca 140 A, na nastavenie väčš-
ieho zváracieho prúdu (dosiahnutie vyššieho výkonu 
zváračky) je nutné nahradiť 16 A vidlicu napájacieho 
kábla zváračky za modrú vidlicu dimenzovanú na prúdo-
vú záťaž 32 A a na napájanie zváračky je možné použiť 
dve digitálne elektrocentrály HERON® 8896221 prepo-
jené prepojovacím káblom HERON® 8896221P vyba-
veným zásuvkou dimenzovanou na prúdovú záťaž 32 A. 
Všeobecne platí, že elektrické zváračky nie je možné pri 

pripojení do zásuvky dimenzovanej na prúdovú záťaž 
16 A používať na zváranie vyšším zváracím prúdom než 
cca 140 A. 

 • VÝSTRAHA
 y Elektrocentrálu nikdy svojpomocne nepripájajte do 
domovej elektrickej rozvodnej siete!

 y Elektrocentrálu smie do rozvodnej siete pripojiť len 
kvalifikovaný elektrikár s oprávnením tieto pripoje-
nia vykonávať, pretože dokáže posúdiť všetky okol-
nosti a riziká! Za prípadné škody vzniknuté neod-
borným pripojením nenesie výrobca elektrocentrály 
zodpovednosť. 

 • VÝSTRAHA
 y Ak elektrocentrálu používate na napájanie 
citlivého elektrospotrebiča (napr. počítača, 
televízora a pod.), elektrocentrálou súčasne 
nenapájajte elektrospotrebiče, ktoré majú elek-
tromotor (napr. ručné elektronáradie).

PREŤAŽENIE ELEKTROCENTRÁLY – PRERUŠENIE 
DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PRÚDU

 y Ak dôjde k nadlimitnému prúdovému zaťaženiu elektro-
centrály v dôsledku príliš veľkého príkonu pripojeným 
elektrospotrebičom či elektrospotrebičmi, elektro-
centrála preruší dodávku elektrického prúdu, znížia sa 
otáčky motora a bude svietiť červená kontrolka s textom 
„overload“. V takom prípade je najprv nutné odstrániť 
príčinu preťaženia, ktorá je spôsobená pripojením elek-
trospotrebiča s veľkým príkonom alebo prekročením 
celkového odoberaného príkonu, ak je napájaných viac 
elektrospotrebičov súčasne. Na obnovenie dodávky 
elektrického prúdu stlačte a pridržte tlačidlo „RESET“ 
tak dlho, kým neprestane svietiť červená kontrolka sig-
nalizujúca preťaženie a nebude svietiť iba zelená kont-
rolka s textom „output“. Model elektrocentrály HERON® 
8896221 má síce ističe, ale na obnovenie dodávky elek-
trického prúdu do zásuviek po preťažení elektrocentrály 
takisto stačí stlačiť a pridržať tlačidlo „RESET“. 

 y Ak pri modeli elektrocentrály HERON® 8896221 nedô-
jde k obnoveniu dodávky elektrického prúdu po stlačení 
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POZOR, HORÚCE! Nedotýkajte sa horúcich 
častí motora a výfuku!  
Nebezpečné popálenie.

Výfukové plyny sú jedovaté.  
Zariadenie neprevádzkujte v nevetraných 
priestoroch – nebezpečenstvo otravy oxi-
dom uhoľnatým.

Pri pobyte v blízkosti elektrocentrály použí-
vajte certifikovanú ochranu sluchu s dosta-
točnou úrovňou ochrany.

Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.

AC (~)
DC (=) Jednosmerné a striedavé napätie.

Symbol ukazujúci správnu úroveň hladiny 
oleja v olejovej nádrži.

Uzemňovacia svorka

Tabuľka 8

XIII. Bezpečnostné  
pokyny pre používanie 
centrály
Elektrické generátory môžu spôsobiť riziká, ktoré nie sú 
rozpoznateľné laikmi a najmä deťmi. Bezpečná obsluha je 
možná s dostatočnou znalosťou funkcií elektrických gene-
rátorov.

A) ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
1) Chráňte deti tak, aby sa nachádzali v bezpečnej 

vzdialenosti od elektrických generátorov.
2) Palivo je horľavé a ľahko sa vznieti. Nedoplňujte 

palivo počas chodu motora. Nedoplňujte palivo, ak 
práve fajčíte alebo ak je v blízkosti otvorený zdroj 
ohňa. Zabráňte rozliatiu paliva.

3) Niektoré časti spaľovacích motorov sú horúce 
a môžu spôsobiť popáleniny. Venujte pozornosť 
výstrahám na elektrických generátoroch.

4) Výfukové plyny motora sú toxické. Nepoužívajte 
elektrické generátory v nevetraných miestnosti-
ach. Ak sú elektrické generátory umiestnené vo 
vetraných miestnostiach, je nutné dodržiavať ďalšie 
požiadavky týkajúce sa ochrany pred spôsobením 
požiaru alebo explózie. 

B) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
1) Pred použitím elektrických generátorov a ich 

elektrického vybavenia (vrátane káblov, zásuviek 
a zástrčiek) je nutné vykonať ich kontrolu, aby bolo 
zaistené, že nie sú poškodené.

2) Tento elektrický generátor nesmie byť pripojený 
k iným napájacím zdrojom, ako sú elektrické napá-
jacie siete. Vo zvláštnych prípadoch, keď je gene-
rátor určený na pohotovostné pripojenie k existuj-
úcim elektrickým systémom, musí také pripojenie 
vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý musí 
brať do úvahy rozdiely medzi prevádzkovým zaria-
dením využívajúcim verejnú elektrickú sieť a obslu-
hou elektrického generátora. V súlade s touto 
časťou normy ISO 8528 musia byť rozdiely uvedené 
v návode na použitie.

3) Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom závisí od 
ističov, ktoré sú špeciálne prispôsobené elektrické-
mu generátoru. Ak je výmena ističov nutná, musia 
byť nahradené ističmi s identickými parametrami 
a výkonovými charakteristikami.

4) Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie je nutné 
používať iba odolné a ohybné káble v gumovej izo-
lácii (spĺňajúce požiadavky normy IEC 60245-4).

5) Ak spĺňa elektrický generátor požiadavky ochrannej 
funkcie „ochrana elektrickým oddelením“ v súlade 
s prílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnenie 
generátora nie je nutné (pozrite odsek „uzemnenie 
elektrocentrály“).

6) Pri použití predlžovacích káblov alebo mobilných 
distribučných sietí nesmie hodnota odporu pre-
siahnuť 1,5 Ω. Celková dĺžka káblov pri priereze 
vodiča 1,5 mm2 nesmie presiahnuť 60 m. Pri prie-
reze vodiča 2,5 mm2 nesmie dĺžka káblov presi-
ahnuť 100 m (s výnimkou prípadu, keď generátor 
spĺňa požiadavky ochrannej funkcie „ochrana 
elektrickým oddelením“ v súlade s prílohou B, 
B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Predlžovacie prívody musí 
byť roztiahnuté po celej svojej dĺžke z dôvodu chla-
denia okolitým vzduchom.

7) Voľba ochranného usporiadania, ktoré musí byť 
realizované v závislosti od charakteristiky generá-
tora, od prevádzkových podmienok a od schémy 
uzemnených spojov určených používateľom. Tieto 
pokyny a návod na použitie musia obsahovať všet-
ky informácie potrebné pre používateľa, aby mohol 
správne vykonávať tieto ochranné opatrenia (infor-
mácie o uzemnení, prípustných dĺžkach spojovacích 
káblov, zariadeniach doplnkovej ochrany atď.).

 • VÝSTRAHA
 y Používateľ musí dodržiavať požiadavky predpisov vzťa-
hujúce sa na elektrickú bezpečnosť, ktoré sa vzťahujú na 
miesto, kde sa elektrický generátor používa.

 y Nikdy zariadenie nespúšťajte v uzatvorenom alebo 
v čiastočne uzatvorenom priestore za podmienok 
nedostatočného chladenia a prístupu čerstvého 
vzduchu. Prevádzkovanie elektrocentrály v blíz-
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kosti otvorených okien alebo dverí nie je dovolené 
z dôvodu nedokonalého odvodu výfukových plynov. 
Toto platí aj pri používaní elektrocentrály v prieko-
pách, šachtách alebo jamách vonku, kde výfukové 
plyny zaplnia tieto priestory, pretože majú väčšiu 
hustotu ako vzduch, a preto nie sú z týchto pries-
torov dobre odvetrávané. Môže tak dôjsť k otrave 
osoby pracujúcej v týchto priestoroch. Výfukové 
plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhoľna-
tý, ktorý ako bezfarebný a nepáchnuci plyn môže 
pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne 
aj smrť. 
Bezpečné prevádzkovanie elektrocentrály v uza-
vretých alebo v čiastočne uzavretých priestoroch 
musia posúdiť a schváliť príslušné bezpečnostné 
úrady (protipožiarna ochrana, odvod spalín, hluk 
a pod.), ktoré dokážu posúdiť všetky riziká, stanoviť 
a posúdiť všetky prípustné limitné hodnoty riziko-
vých faktorov, inak nie je prevádzkovanie motora 
v týchto priestoroch dovolené.

 y Benzín je horľavý a jedovatý, vrátane jeho výparov. 
Zabráňte preto kontaktu benzínu s pokožkou, vdy-
chovaniu výparov alebo jeho požitiu. Manipulujte 
s benzínom a tankujte v dobre vetraných priestoroch, 
aby nedošlo k vdychovaniu benzínových výparov. 
Používajte pri tom vhodné ochranné pomôcky, aby 
nedošlo k zasiahnutiu kože pri prípadnom rozliatí.  
Pri manipulácii s benzínom nefajčíte ani nemanipu-
lujte s otvoreným ohňom. Vyvarujte sa kontaktu so 
sálavými zdrojmi tepla. 
Benzín nedopĺňajte za chodu elektrocentrály – pred 
tankovaním vypnite motor a počkajte, kým nebudú 
všetky jej časti vychladnuté. 

 y Ak dôjde k rozliatiu paliva, pred naštartovaním elektro-
centrály je nutné ho vysušiť a výpary odvetrať.

 y Pred začatím prevádzky sa musí obsluha elektrocentrály 
dôkladne oboznámiť so všetkými jej ovládacími prvkami 
a hlavne so spôsobom, ako v núdzovej situácii elektro-
centrálu čo najrýchlejšie vypnúť. 

 y Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez 
predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby 
zariadenie obsluhovala fyzicky či mentálne nespôsobilá 
osoba a osoba indisponovaná vplyvom drog, liekov, 
alkoholu či nadmieru unavená. Zabráňte používaniu 
elektrocentrály deťmi a zaistite, aby sa s elektrocentrá-
lou nehrali.

 y Elektrocentrála a hlavne motor a výfuk sú počas prevád-
zky aj dlho po vypnutí veľmi horúce a môžu spôsobiť 
popáleniny. Dbajte preto na upozornenia v podobe 
symbolov na stroji. Všetky osoby (najmä deti) aj zvieratá 
sa preto musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od 
zariadenia. 

 y Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami. 
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

 y Pri pobyte v bezprostrednej blízkosti elektrocentrály 
používajte ochranu sluchu, inak môže dôjsť k nevratné-
mu poškodeniu sluchu. 

 y Pri prípadnom požiari elektrocentrály sa nesmie hasiť 
vodou, ale hasiacim prístrojom určeným/vhodným na 
hasenie elektroinštalácie.

 y V prípade nadýchania sa výfukových plynov alebo spalín 
z požiaru ihneď kontaktujte lekára a vyhľadajte lekárske 
ošetrenie.

 y V záujme zabezpečenia dostatočného chladenia elektro-
centrálu prevádzkujte vo vzdialenosti minimálne 1 m od 
stien budov iných zariadení či strojov. Na elektrocentrálu 
nikdy neklaďte žiadne predmety.

 y Elektrocentrála nesmie byť zabudovaná do žiadnych 
konštrukcií.

 y K elektrocentrále nepripájajte iné typy zásuvkových 
konektorov, než zodpovedajú platným normám a pre 
ktoré je elektrocentrála zároveň prispôsobená. V opač-
nom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektric-
kým prúdom alebo vznik požiaru. Prívodný (predlžovací) 
kábel použitých spotrebičov musí zodpovedať platným 
normám. Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie 
používajte výhradne ohybný gumový kábel.

 y Ochrana centrály proti preťaženiu a skratu je závislá od 
špeciálne prispôsobených ističov. Ak je nutné tieto ističe 
vymeniť, musia sa nahradiť ističmi s rovnakými parame-
trami a charakteristikami. Výmenu smie vykonávať iba 
autorizovaný servis značky HERON®. 

 y K elektrocentrále pripájajte iba spotrebiče v bezchyb-
nom stave, nevykazujúce žiadnu funkčnú abnormalitu. 
Ak sa na spotrebiči prejavuje porucha (iskrí, beží pomaly, 
nerozbehne sa, je nadmieru hlučný, dymí…), okamžite 
ho vypnite, odpojte a poruchu odstráňte.

 y Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať na daždi, pri 
vetre, v hmle a pri vysokej vlhkosti, mimo teplotné-
ho intervalu -15 °C až +40 °C. Pozor, vysoká vlhkosť či 
námraza na ovládacom paneli centrály môžu viesť ku 
skratu a usmrteniu obsluhy elektrickým prúdom. Za 
dažďa musí byť elektrocentrála umiestnená pod prís-
treškom. Centrálu počas použitia aj skladovania neustále 
chráňte pred vlhkosťou, nečistotami, koróznymi vplyvmi, 
priamym slnkom a teplotami nad +40 °C a pod −15 °C.

 y Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v prostredí 
s výbušnou alebo horľavou atmosférou alebo v prostre-
dí s vysokým rizikom požiaru alebo výbuchu.

 y Nikdy neprenastavujte parametre elektrocentrály (napr. 
prenastavenie otáčok, elektroniky, karburátora) a nijako 
elektrocentrálu neupravujte, napr. predĺženie výfuku. 
Všetky diely elektrocentrály sa môžu nahradiť výhradne 
originálnymi kusmi od výrobcu, ktoré sú určené pre 
daný typ elektrocentrály. Ak elektrocentrála nefungu-
je správne, obráťte sa na autorizovaný servis značky 
HERON®. 

 y Podľa hygienických predpisov sa elektrocentrála nesmie 
používať v čase nočného pokoja, t. j. od 22.00 do 6.00 
hod.
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XVI. EÚ vyhlásenie o zhode
Predmety vyhlásenia – modely, identifikácia výrobkov:

Elektrocentrály invertorové digitálne

HERON® 8896218 (900 W/max. 1 100 W)
HERON® 8896219 (1 850 W/max. 2 000 W)
HERON® 8896221 (2 800 W/max. 3 200 W)

Výrobca: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že vyššie uvedené predmety vyhlásenia sú v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: 

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú), ktoré boli použité  
na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN 55012:2007; EN 61000-6-3:2007; EN 50581:2012

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES, 2000/14 ES vykonal Martin Šenkýř so sídlom na adrese výrobcu. 
Technická dokumentácia (2006/42 ES, 2000/14 ES) je dostupná na adrese výrobcu.

Nameraná hladina akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ a garantovaná hladina akustického výkonu 
zariadenia: pozrite kapitolu Technické údaje.

EÚ schválenie typu spaľovacích motorov na medzné hodnoty emisií vo výfukových plynoch
podľa (EÚ) 2016/1628 (pozrite štítok na stroji)

Miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode: Zlín, 22. 1. 2019

Osoba oprávnená na vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu 
(podpis, meno, funkcia): 

 
Martin Šenkýř

člen predstavenstva spoločnosti výrobcu
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II.  Műszaki adatok
Áramfejlesztő típusa / rendelési száma 8896218 8896219 8896221

ÁRAMFEJLESZTŐ
Áramfejlesztő típusa multipólusos, digitálisan vezérelt, inverteres

Előállított feszültség / frekvencia 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V =

Üzemi / max. elektromos teljesítmény 230 V-on 1) 900 W/1,1 kW (kVA) 1,85 kW/2,0 kW (kVA) 2,8 kW /3,2 kW (kVA)

Névleges (üzemi) áram (230 V ~ 50 Hz) 3,9 A 8,0 A 12,1 A

Áram a 12 V = (DC) aljzaton 8,3 A 8,3 A 8,3 A

12 V = (DC) kimenet védelme kismegszakító kismegszakító kismegszakító

Hatásfok cos φ 1 1 1

Szigetelési osztály F F F

Védettség IP23M IP23M IP23M

Teljesítmény-karakterisztika osztály 2) G4 G4 G4

Vezérlés típusa OHV OHV OHV

Üzemanyagtartály térfogata 2,3 l 4,5 l 5,5 l

Tömeg (töltetek nélkül) 14,7 kg 21,6 kg 42,6 kg

Akusztikus nyomás, pontatlanság K 3) 72,2 ±3 dB(A) 76,1 ±3 dB(A) 79,4 ±3 dB(A)

Akusztikus teljesítmény, pontatlanság K 3) 82,3 ±3 dB(A) 86,3 ±3 dB(A) 88,9 ±3 dB(A)

Garantált akusztikus teljesítményszint 3) 90 dB(A) 90 dB(A) 92 dB(A)

Készülék mérete (cm) 45 × 24,5 × 39 52 × 29 × 42 60 × 44 × 46

ÁRAMFEJLESZTŐ MOTOR
Motor típusa benzinmotor, négyütemű, egyhengeres, OHV vezérlés

Üzemanyag típusa 95-ös vagy 98-as ólmozatlan és olajmentes benzin

Motorolaj típusa (forgattyús házba) motorolaj, négyütemű léghűtéses motorokhoz, SAE 15W40 osztály

Gyújtás T.C.I. tranzisztoros gyújtás, érintkezés nélküli

Hűtés léghűtés

Indítás kézi kézi kézi és elektromos

Akkumulátor típusa elektromos indításhoz – – 12 V-os zselés  
ólomakkumulátor

Gyújtógyertya
A5RTC vagy ezzel 
csereszabatos, pl. 

NGK 6452

NHSP LD E6RTC vagy 
ezzel csereszabatos, 

pl. NGK BPR6HS

NHSP LD F6RTC
vagy ezzel cseresza-
batos, pl. NGK BP7ES

Motor maximális teljesítménye
5500 f/p-nél

1,4 kW 
(1,8 LE)

2,5 kW 
(3,3 LE)

4,1 kW 
(5,4 LE)

Hengerűrtartalom 49,7 cm3 80 cm3 171 cm3

Olajtöltet a forgattyús házban kb. 300 ml kb. 250 ml kb. 600 ml

Üzemelési idő, telitöltött üzemanyagtartály esetén,  
25; 75 és 100%-os teljesítmény mellett (körülbelül)

7 óra 30 perc 
4 óra 20 perc 
3 óra 20 perc

10 óra 15 perc 
5 óra 20 perc 
3 óra 30 perc

8 óra 20 perc 
4 óra 

3 óra 40 perc

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ ÜZEMELTETÉSÉNEK AZ IDEÁLIS (ÖSSZEHASONLÍTÓ) FELTÉTELEI A NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYHEZ 4)

Környezeti hőmérséklet Tr = 25°C Tr = 25°C Tr = 25°C

Tengerszint feletti magasság (m) 1000 1000 1000

Atmoszferikus nyomás pr 100 kPa (~ 1 atm.)

Relatív páratartalom ∅ r = 30 % ∅ r = 30 % ∅ r = 30 %

Hőmérséklet tartomány az áramfejlesztő használata során -15° és 40°C között

Az áramfejlesztő minőségi osztálya (quality class) az ISO 8528-8 szerint 5) A

1. táblázat
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1) A műszaki adatok között feltüntetett elektromos 
üzemi (névleges) teljesítmény COP típusú teljesítmé-
ny. 
A COP típusú elektromos üzemi teljesítmény olyan 
teljesítmény, amelyet az áramfejlesztő a gyártó által 
meghatározott körülmények között (ideértve a rend-
szeres karbantartások betartását is) folyamatosan le 
tud adni, konstans terhelést feltételezve. A feltünte-
tett maximális elektromos teljesítményt az áramfej-
lesztő csak rövid ideig tartó terhelés (pl. a csatlakoz-
tatott készülék bekapcsolása) esetén biztosítja. Az 
áramfejlesztőt hosszabb ideig csak az üzemi (névle-
ges) teljesítménnyel lehet terhelni. 

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A villanymotoros elektromos fogyasztókon álta-
lában a villanymotor maximális teljesítményfel-
vétele (vagyis a készüléktől elvárt „legnagyobb 
teljesítmény”) van feltüntetve. Ez a teljesítmény-
felvétel azonban nem azonos a normál üzemelte-
tés közbeni teljesítményfelvétellel. A villanymo-
tor nagyobb terheléséhez nagyobb teljesítmény-
felvétel tartozik.

 Az elektromos kéziszerszámokba épített villany-
motorok indításakor indítási teljesítményfelvétel-
lel kell számolni, amely azonban általában nem éri 
el a készülék címkéjén megadott maximális telje-
sítményfelvételt (kivételes esetekben az indítási 
teljesítményfelvétel legfeljebb 30 %-kal haladja 
meg a normál teljesítményfelvétel értékét). Tehát 
az elektromos kéziszerszámok működtetése 
közben a teljesítményfelvétel nem éri el a cím-
kén megadott értéket. A 4. és az 5. táblázatban 
tájékoztató jelleggel feltüntettük néhány elektro-
mos kéziszerszám indítási és normál üzemeltetési 
teljesítményfelvételét, valamint az üzemelte-
tésükhöz szükséges minimális áramfejlesztői telje-
sítményt.

 A 5. táblázatban feltüntettünk néhány légtartályos 
kompresszort, valamint nagynyomású és nagyobb 
teljesítményű mosót, mivel ezek üzemeltetésé-
hez általában 1 – 2 kW teljesítménnyel nagyobb 
teljesítményű áramfejlesztőket kell használni, 
mint amekkora teljesítményfelvétel az adott 
elektromos készülék termékcímkéjén szerepel. 
Ez a megállapítás más, régebbi gyártású villany-
motoros készülékekre is érvényes (lásd az adott 
készülék termékcímkéjét). Az elektromos készülék 
biztonságos és megbízható működtetéséhez nagy-
obb áramfejlesztői teljesítmény szükséges.
 y Amennyiben az áramfejlesztőhöz hőfejlesztő 
elektromos fogyasztókészüléket csatlakoztat, és 
a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő 
üzemi teljesítményét, akkor az áramfejlesztő nem 
fogja elérni a feltüntetett üzemi teljesítményét. 

Például egy szabályozható hőmérsékletű forróle-
vegős pisztoly csatlakoztatása esetén a pisztoly 
teljesítményfelvétele egy másodperc alatt megha-
ladhatja a 300 W-ot is (ez a jelenség akkor is előfor-
dul, ha a forrólevegős pisztoly a hagyományos 
elektromos hálózathoz van csatlakoztatva). Ilyen 
gyors teljesítményfelvétel változásra az áramfej-
lesztő nem tud reagálni (ha a teljesítményfelvétel 
megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítmény-
ét), az áramfejlesztő üzemi teljesítménye csökken-
ni fog. Hőmérséklet szabályozó nélküli forróleve-
gős pisztoly esetében a teljesítményfelvétel stabil, 
a fenti jelenség ennél nem fog előfordulni.

 y Az áramfejlesztő kiválasztása során számolni kell 
a működtetni kívánt elektromos kéziszerszám tel-
jesítményfelvételével, az adott készülék típusával 
és kivitelével (pl. légtartályos kompresszor stb.), 
valamint az áramfejlesztőhöz még csatolni kívánt 
egyéb elektromos eszközök teljesítményfelvéte-
lével is. A teljesítményfelvételeket össze kell adni. 
Amennyiben az elektromos fogyasztó (pl. kézi-
szerszám) teljesítményfelvétele megközelíti az 
áramfejlesztő teljesítményét, akkor a használha-
tóságot nagy mértékben befolyásolja a készülék 
indítási áramfelfutása, vagyis a lágyindítás funk-
ció (soft start). Ez a funkció a villanymotort lassa-
bban futtatja fel az üzemi fordulatszámra, és gon-
doskodik arról, hogy ne legyen nagy az indítási 
csúcsáram (így az ilyen áramfejlesztő is használha-
tó lesz a készülék tápellátásához).

 y Az áramfejlesztő megvásárlása vagy kiválasztása 
előtt az áramfejlesztőről üzemeltetni kívánt elek-
tromos fogyasztókon hajtson végre ellenőrző 
mérést wattmérővel. Mérje meg a teljesítmény-
felvételt indításkor és üzem közben (lásd a 4. és 
5. táblázatot). Az elektromos fogyasztókat elek-
tromos hálózathoz csatlakoztassa. Ha lehetséges, 
akkor az elektromos fogyasztót próbálja meg 
üzemeltetni az adott áramfejlesztőről is, mivel 
a wattmérő nem minden esetben tudja az indítási 
teljesítményfelvételt megmérni (a csúcsáram egy 
másodpercnél rövidebb ideig tart).

2) G4 teljesítmény-karakterisztika osztály: érzékeny 
elektromos és elektronikus készülékek (pl. számító-
gép stb.) is csatlakoztatható.

3) Az akusztikus nyomás és teljesítmény értékeit az EN 
ISO 3744/ISO 8528-10 szabvány, valamint a 2000/14/
EK irányelv követelményei szerint mértük meg.

4) Lásd a VI. fejezetben a Standard összehasonlítási 
feltételek bekezdést (az áramfejlesztők névleges tel-
jesítményének a meghatározásához). 

5) Az ISO 3046-1 szerint, standard összehasonlítási 
feltételek mellett, a motor teljesítménye nem alacso-
nyabb, mint a maximális teljesítmény 95 %-a.
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III.  Az áramfejlesztő részei és működtető elemei
1. ábra. A HERON® 8896218 áramfejlesztő részei és 
működtető elemei

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A HERON® 8896219 áramfejlesztő működtető pan-
eljén található működtető elemek kis mértékben 
eltérnek a HERON® 8896218 áramfejlesztő elemeitől, 
de az elemek funkciói azonosak, így csak a HERON® 
8896218 áramfejlesztő működtető elemeit mutatjuk 
be részletesen.

1) Működtető kapcsoló
2) RESET gomb az áramfejlesztő normál működésének 

a helyreállításához (pl. az áramfejlesztő túlterhelése 
után, amikor az áramfejlesztő nem szolgáltat áramot)

3) Gazdaságos üzemeltetés/futtatás be/ki kapcsoló
4) 12 V DC kimenet, ólom akkumulátorok feltöltéséhez
5) 12 V DC kimenet kismegszakító 
6) Földelő kapocs
7) Aljzat két áramfejlesztő párhuzamos bekötéséhez, 

nagyobb elektromos teljesítmény előállításához
8) 230 V ~50 Hz aljzat
9) Alacsony olajszint kijelző (sárga)
10) Túlterhelés kijelző (piros)
11) Normál (helyes) üzemi állapot kijelző (zöld)

2. ábra. A HERON® 8896218 áramfejlesztő egyéb részei 
és működtető elemei

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A HERON® 8896219 áramfejlesztő működtető ele-
mei kis mértékben eltérnek a HERON® 8896218 
áramfejlesztő elemeitől (a különbségekre az adott 
típusnál hívjuk fel a figyelmét), ezért itt csak a HERON® 
8896218 áramfejlesztő elemeit mutatjuk be.

1) Üzemanyagtartály sapka
2) Üzemanyagtartály levegőztető szelep
3) Üzemanyag szelep (üzemanyag-adagolás kinyitása/

elzárása)
4) Szivatókar működtető
5) Indítókötél fogantyú
6) Fedél a belső részeken (olajtartály elzáró, karburátor stb.)
7) Kipufogó 
8) Másik (azonos típusú) áramfejlesztőt stabilan megfogó 

tartó (az áramfejlesztők párhuzamos bekötéséhez és 
a nagyobb elektromos teljesítmény előállításához)

9) Fogantyú a mozgatáshoz
10) Gyújtógyertya fedél (a HERON® 8896219 áramfejle-

sztőnél a gyújtógyertya fedél oldalt található, lásd a 6. 
pontban)

3. ábra. A HERON® 8896221 áramfejlesztő  
részei és működtető elemei

1) Működtető kapcsoló
2) Normál (helyes) üzemi állapot kijelző (zöld)
3) Túlterhelés kijelző (piros)
4) Alacsony olajszint kijelző (sárga)
5) 12 V DC kimenet, ólom akkumulátorok feltöltéséhez
6) 12 V DC kimenet kismegszakító
7) 230 V ~50 Hz kismegszakító
8) Aljzat két áramfejlesztő párhuzamos bekötéséhez, 

nagyobb elektromos teljesítmény előállításához
9) 230 V~ / 50 Hz aljzat
10) Földelő kapocs 
11) RESET gomb az áramfejlesztő normál működésének 

a helyreállításához (pl. az áramfejlesztő túlterhelése 
után, amikor az áramfejlesztő nem szolgáltat áramot)

12) Gazdaságos üzemeltetés/futtatás be/ki kapcsoló
13) Kerék a mozgatáshoz
14) Indítókötél fogantyú
15) Üzemanyag szelep (üzemanyag-adagolás  

kinyitása/elzárása)
16) Szivatókar működtető

4. ábra. A HERON® 8896221 áramfejlesztő egyéb  
részei és működtető elemei

1) Lehajtható fogantyú a mozgatáshoz
2) Kipufogó
3) Fogantyúk az áramfejlesztő emeléséhez
4) Üzemanyagtartály sapka
5) Üzemanyagtartály levegőztető szelep
6) 12 V-os indító ólomakkumulátor fedél
7) Fedél a belső részeken (olajtartály elzáró, karburátor stb.)
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IV. Az áramfejlesztő 
előkészítése az  
üzemeltetéshez

 • FIGYELEM!
 y Az áramfejlesztő használatba vétele előtt a jelen útmu-
tatót olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy 
más felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben az 
áramfejlesztőt eladja vagy kölcsönadja, akkor azzal 
együtt a jelen használati útmutatót is adja át. A haszná-
lati útmutatót védje meg a sérülésektől. A gyártó nem 
vállal felelősséget az áramfejlesztő rendeltetésétől 
vagy a használati útmutatótól eltérő használata miatt 
bekövetkező károkért. Az áramfejlesztő első bekapc-
solása előtt ismerkedjen meg alaposan a működtető 
elemek és a tartozékok használatával, a készülék gyors 
kikapcsolásával (veszély esetén). A használatba vétel 
előtt mindig ellenőrizze le az áramfejlesztő és tartozé-
kai, valamint a védő és biztonsági elemek sérülésmen-
tességét, az áramfejlesztő helyes összeszerelését. 
Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, akkor az áram-
fejlesztőt ne kapcsolja be. Az áramfejlesztőt HERON® 
márkaszervizben javíttassa meg.

1. Az áramfejlesztő kicsomagolása után szemre-
vételezéssel ellenőrizze le, hogy nem láthatók-
-e a készüléken hibák vagy sérülések.

2. Az áramfejlesztőt sima, egyenes valamint szi-
lárd talajra, továbbá jól szellőztethető helyre, 
gyúlékony és robbanékony anyagoktól vala-
mint gázoktól távol állítsa fel.

      Az áramfejlesztőt zárt és rosszul szellőztethető helyisé-
gekben, mély árkokban stb. üzemeltetni tilos (a kipufo-
gó gázok mérgezést okozhatnak)!

      Az áramfejlesztőt nem szabad 10°-nál nagyobb dőlés-
szögű padlón (lejtőn) üzemeltetni, mert az ennél nagy-
obb dőlésszög esetén a motor kenése nem megfelelő, 
a motor alkatrészei meghibásodhatnak, illetve a moto-
rolaj az hengerbe juthat.

      Az előzőnél nagyobb dőlésszög esetén az üzemanyag 
kifolyhat a tartályból.

3. Az olajtartályba (forgattyús házba) töltsön be 
a betöltő nyíláson keresztül SAE 15W40 viszko-
zitású motorolajat (a megfelelő szintig). Az 
áramfejlesztő minden üzembe helyezése előtt 
ellenőrizze le az olajtartályban az olaj szintjét.

      Az áramfejlesztőt olajtöltet nélkül szállítjuk. A gép első 
üzembe helyezése előtt az olajtartályt fel kell tölteni. 
Annyi olajat töltsön a tartályba, hogy az olajtartály 

záródugón található szintmérő becsavarozás után tel-
jesen az olajba merüljön (lásd az 5C. ábrát).

 y Az olaj betöltéséhez az oldalfedelet szerelje le (5A. 
ábra), majd az olajbetöltő nyílás dugóját csavarozza 
ki. Az olajtartály feltöltő nyílás hozzáférhetősége és 
kivitele mindhárom áramfejlesztő esetében azonos. 
A töltőnyílásba dugja be a tölcsért (5B. ábra), majd az 
olajtartályba töltsön motorolajat az 1. táblázat szerint. 
Az olajnak el kell érnie az 5C: ábrán látható szintet.

 • FIGYELEM!
 y Az olaj leeresztése és betöltése közben viseljen 
védőkesztyűt. Az olaj a bőrön keresztül is felszívódik 
testbe!

 y Az olaj mennyiségét az olajtartály záródugó kicsava-
rozása után ellenőrizze le a szintmérőn. 

      Az olajszint ellenőrzéséhez az áramfejlesztőt állítsa 
vízszintes felületre és a motort legalább 15 perccel az 
ellenőrzés előtt állítsa le. Amennyiben az olajszintet 
a motor leállítása után ellenőrzi le, akkor a rendszerben 
található olaj még nem folyik vissza a tartályba, a leol-
vasás eredménye nem lesz megbízható.

      Az áramfejlesztőbe csak négyütemű és léghűtéses 
benzinmotorokhoz használatos minőségi motorolajat 
töltsön be, pl. Shell Helix HX3 15W-40, Castrol GTX 
15 W40 (vagy ezekkel azonos olajat). Az alkalmazott 
motorolaj viszkozitása SAE 15W40 legyen. A SAE 15W40 
viszkozitású olaj mérsékelt égövi területen való haszná-
lat esetén biztosítja a motor alkatrészeinek a megfelelő 
kenését. SAE 15W40 viszkozitású motorolajat a benzin-
kutaknál tud vásárolni. 
Az áramfejlesztőbe csak minőségi motorolajat töltsön be. 
Más típusú olajat (pl. étkezési olajat) a kenési tulajdonsá-
gok eltérése miatt betölteni tilos! Más típusú olaj haszná-
lata esetén az áramfejlesztő motorja meghibásodik.

A környezeti hőmérséklet tartományoknak (°C) megfe-
lelő SAE viszkozitás osztályok.
      A grafikon (6. ábra) a környezeti hőmérséklettartomá-

nyoknak megfelelően tartalmazza azokat a motorolaj 
viszkozitási osztályokat, amelyeket a SAE 15 W40 olaj 
helyett az áramfejlesztőben használni lehet. 

      Az áramfejlesztő motorjának az üzemeltetése kis 
(illetve nagy) mennyiségű olajtöltettel a motor meghi-
básodását okozhatja. 

      Az áramfejlesztőbe nem szabad kétütemű motoro-
kban használatos olajat tölteni!

      Az utántöltéshez (pl. olajszint csökkenés esetén) csak 
az eredeti olajtöltetnek megfelelő márkájú és típusú 
olajat használjon. Ne keverje össze a különböző SAE 
osztályú olajokat.

4. Ellenőrizze le a légszűrő állapotát és tisztaságát.

      A levegőszűrő állapotát és tisztaságát minden indítás 
előtt ellenőrizze le (az egyéb ellenőrzések és karba-
ntartások leírásait a Tisztítás és karbantartás fejezet 
tartalmazza). 
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      Amennyiben a csatlakoztatott elektromos készülékek (összesített) teljesítményfelvétele megközelíti az 
üzemi teljesítményt, akkor a készülékeket ne egyszerre, hanem csak egymás után csatlakoztassa az áramfej-
lesztőhöz. Ellenkező esetben a motor lefulladhat.

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A villanymotoros elektromos fogyasztókon általá-
ban a villanymotor maximális teljesítményfelvéte-
le (vagyis a készüléktől elvárt „ legnagyobb tel-
jesítmény”) van feltüntetve. Ez a teljesítményfel-
vétel azonban nem azonos a normál üzemeltetés 
közbeni teljesítményfelvétellel. A villanymotor 
nagyobb terheléséhez nagyobb teljesítményfel-
vétel tartozik.

 y Az elektromos kéziszerszámokba épített villa-
nymotorok indításakor indítási teljesítményfel-
vétellel kell számolni, amely azonban általában 
nem éri el a készülék címkéjén megadott maxi-
mális teljesítményfelvételt (kivételes esetekben 
az indítási teljesítményfelvétel legfeljebb 30 
%-kal haladja meg a normál teljesítményfelvétel 
értékét). Tehát az elektromos kéziszerszámok 
működtetése közben a teljesítményfelvétel nem 
éri el a címkén megadott értéket. A 4. és az 5. 
táblázatban tájékoztató jelleggel feltüntettük 
néhány elektromos kéziszerszám indítási és nor-
mál üzemeltetési teljesítményfelvételét, valamint 
az üzemeltetésükhöz szükséges minimális áram-
fejlesztői teljesítményt.

 y A 5. táblázatban feltüntettünk néhány légtar-
tályos kompresszort, valamint nagynyomású és 
nagyobb teljesítményű mosót, mivel ezek üze-
meltetéséhez általában 1 – 2 kW teljesítménnyel 
nagyobb teljesítményű áramfejlesztőket kell 
használni, mint amekkora teljesítményfelvétel 
az adott elektromos készülék termékcímkéjén 
szerepel. Ez a megállapítás más, régebbi gyártású 
villanymotoros készülékekre is érvényes (lásd az 
adott készülék termékcímkéjét). Az elektromos 
készülék biztonságos és megbízható működte-
téséhez nagyobb áramfejlesztői teljesítmény 
szükséges.

 y Amennyiben az áramfejlesztőhöz hőfejlesztő 
elektromos fogyasztókészüléket csatlakoztat, és 
a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejle-
sztő üzemi teljesítményét, akkor az áramfejlesztő 
nem fogja elérni a feltüntetett üzemi teljesítmé-
nyét. Például egy szabályozható hőmérsékletű 
forrólevegős pisztoly csatlakoztatása esetén 
a pisztoly teljesítményfelvétele egy másodperc 
alatt meghaladhatja a 300 W-ot is (ez a jelenség 
akkor is előfordul, ha a forrólevegős pisztoly 
a hagyományos elektromos hálózathoz van csa-
tlakoztatva). Ilyen gyors teljesítményfelvétel 
változásra az áramfejlesztő nem tud reagálni (ha 

a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfej-
lesztő üzemi teljesítményét), az áramfejlesztő 
üzemi teljesítménye csökkenni fog. Hőmérséklet 
szabályozó nélküli forrólevegős pisztoly eseté-
ben a teljesítményfelvétel stabil, a fenti jelenség 
ennél nem fog előfordulni.

 y Az áramfejlesztő kiválasztása során számolni kell 
a működtetni kívánt elektromos kéziszerszám (30 
%-kal növelt) teljesítményfelvételével, az adott 
készülék típusával és kivitelével (pl. légtartályos 
kompresszor stb.), valamint az áramfejlesztőhöz 
még csatolni kívánt egyéb elektromos eszközök 
teljesítményfelvételével is. A teljesítményfelvéte-
leket össze kell adni. 

 y Az áramfejlesztőhöz való csatlakoztatás előtt, az 
áramfejlesztőről üzemeltetni kívánt elektromos 
fogyasztókon hajtson végre ellenőrző mérést 
wattmérővel. Mérje meg a teljesítményfelvételt 
indításkor és üzem közben (hagyományos elek-
tromos hálózathoz csatlakoztatva).

 y A 4. táblázat áttekintést nyújt a 115 – 230 mm 
átmérőjű tárcsákkal szerelt sarokcsiszolók telje-
sítményfelvételéről, meghatározott szerszámok 
használatával, meghatározott felhasználásokhoz, 
valamint tartalmazza az áramfejlesztőktől elvárt 
minimális elektromos teljesítményt is. 

Megjegyzés
 y A következő 4. és 5. táblázatban hivatkozunk 
a HERON® 8896216 és a HERON® 8896217 áram-
fejlesztőkre is (annak ellenére, hogy ezeket már 
nem forgalmazzuk). Csak azért vannak feltün-
tetve, mert ezeken is végrehajtottuk a feltün-
tetett teszteket. Ezek a régebbi áramfejlesztők 
az alábbiakban feltüntetett okok miatt nem 
összehasonlíthatók az újabb HERON® 8896218 
és HERON® 8896219 digitális inverteres áramfej-
lesztőkkel. Az új HERON® 8896218 (900 W / max. 
1 100 W) áramfejlesztőbe jobb minőségű elek-
tronika van beépítve, mint a HERON® 8896216 
áramfejlesztőbe, valamint jobban megbirkózik 
a teljes üzemi teljesítményhez tartozó terhelés-
sel, mint a HERON® 8896216 áramfejlesztő. Az új 
HERON® 8896219 (1850 W / max. 2000 W) áram-
fejlesztő üzemi elektromos teljesítménye nagy-
obb, mint a régi HERON® 8896217 (1 600 W / max. 
2000 W) áramfejlesztőé. A HERON® 8896216 és 
a HERON® 8896217 digitális áramfejlesztők adatai 
elsősorban az adott terheléshez kapcsolódó mini-
mális elektromos teljesítmény meghatározását 
segítik.
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SAROKCSISZOLÓ
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Feltüntetett teljesítményfelvétel 
Tárcsa átmérő 
SOFT START funkció: IGEN × NEM

750 W 
∅ 115 mm 
NEM

900 W 
∅ 125 m 
NEM

1400 W 
∅ 125 mm 
IGEN

1200 W 
∅ 150 mm 
NEM

2350 W 
∅  230 mm  
IGEN

Tápellátás hálózatról Indítási teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül

Csiszoló tárcsa 839 W 635 W 726 W 1006 W 1470 W

Gyémánt vágótárcsa 818 W 565 W 667 W 820-1142 W 1436 W

Csésze copf-drótkefe 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W

Tápellátás hálózatról Üzemi teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül

Csiszoló tárcsa 445 W 484 W 550 W 590 W 1021 W

Gyémánt vágótárcsa 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Csésze copf-drótkefe 434 W 560 W 548 W 586 W 1110 W

Tápellátás hálózatról Üzemi teljesítményfelvétel betétszerszámmal

Csiszolótárcsa acél csiszolása 670 W 902 W 947 W 913 W 1902 W

Gyémánt vágótárcsa - kő vágása 590 W 721 W 670 W 720 W 1300 W

Csésze copf-drótkefe - aszfalt csiszolása 957 W 1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W

Tápellátás Heron®8896216 digitális áramfej-
lesztőről (0,9 kW; max. 1,0 kW) Kéziszerszám csatlakoztathatósága

Csiszolótárcsa acél csiszolása IGEN NEM NEM NEM NEM

Gyémánt vágótárcsa - kő vágása IGEN IGEN IGEN NEM NEM

Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása IGEN 1), 2)/
NEM 3)

IGEN 1), 2)/
NEM 3) NEM NEM NEM

Tápellátás Heron®8896217 digitális áramfej-
lesztőről (1,6 kW; max. 2,0 kW) Kéziszerszám csatlakoztathatósága

Csiszolótárcsa acél csiszolása IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

Gyémánt vágótárcsa - kő vágása IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

Tápellátás Heron®8896411 digitális áramfej-
lesztőről (2,0 kW; max. 2,3 kW) Kéziszerszám csatlakoztathatósága

A fenti betétszerszámok használatával IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

4. táblázat

SAROKCSISZOLÓ BETÉTSZERSZÁMOK SPECIFIKÁCIÓJA

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892021

Csiszolótárcsa: Ø 115 mm, vastagság 6,6 mm, 144 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 115 mm, 102 g

1) Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g
2) Fém csiszolása normál terheléssel: igen
3) Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Craft 403126

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

1) Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g
2) Fém csiszolása normál terheléssel: igen
3) Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Industrial 8792014

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g
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Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892018

Csiszolótárcsa: Ø 150 mm, vastagság 6,6 mm, 242 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 150 mm, 194 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892020

Drótkefe: Ø 10 cm, ford. 7000 f/p, 860 g
Gyémánt tárcsa: Ø 230 mm, 546 g

Csiszolótárcsa: Ø 230 mm, vastagság 6 mm, 566 g

4. táblázat (folytatás)
 y Az intenzív teljesítményfelvétel illusztrálásához csésze drótkefével történő aszfalt csiszolást választottunk, mivel 
a nagyobb súrlódás miatt nagyobb a teljesítményfelvétel is.

 y A 4. táblázat adatainak a meghatározásához, valamint a nagyobb  sarokcsiszolókkal való összehasonlítás céljából, az 
Extol® Premium 8892021 és az Extol® Craft 403126 sarokcsiszolókba 85 mm átmérőjű csésze copf-drótkefét fogtunk be, 
amely azonban ezekhez a sarokcsiszolókhoz túl nehéz, és amelyet ezekben a sarokcsiszolókban nem szabad használni 
(tönkreteszi a sarokcsiszolót). Ezekbe a sarokcsiszolókban legfeljebb 65 mm átmérőjű csésze drótkeféket lehet befogni 
és használni.

 y A 5. táblázat konkrét elektromos kéziszerszámok teljesítményfelvételeit tartalmazza.

EGYÉB ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK ÁTTEKINTÉSE, VALAMINT A KÉZISZERSZÁMOK 
HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS ÁRAMFEJLESZTŐI TELJESÍTMÉNY

KOMPRESSZOROK Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Kéthengeres Extol® Craft 418211 kompresszor 
(2 200 W, 50 l-es légtartállyal)

Áramfejlesztő Heron® 8896413  
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel és áram: 2800 W; 12,3 A
 y Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 3 bar nyomásnál: 1900 W
 y Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 8 bar nyomásnál: 2270 W
 y Csiszolás pneumatikus excenteres csiszolóval 2200 W  

(egyenlő nyomás 4 bar)

 y A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem 
használható

Egyhengeres Extol® Craft 418210 kompresszor 
(1500 W, 50 l-es légtartállyal)

Áramfejlesztő Heron® 8896416 
(2,5 kW; max. 2,8 kW)

 y A Heron®8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW) áramfejlesztő nem használható

Olajmentes kompresszor Extol® Craft 418101 
(1100 W)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

NAGYNYOMÁSÚ VIZES TISZTÍTÓ Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Nagynyomású vizes tisztító Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 1630 W/1500 W

Nagynyomású vizes tisztító Extol® Industrial 8795200
(3000 W, max. 180 bar)

Áramfejlesztő Heron® 8896413  
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

 y Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 2650 W/2550 W
 y A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem 

használható

GÉRFŰRÉSZ ÉS KÖRFŰRÉSZ Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Körfűrész Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel fűrésztárcsával: 1524 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fűrésztárcsával, terhelés nélkül: 630 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fa fűrészelésekor: 809 W

Gérfűrész Extol® Premium 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217  
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel fűrésztárcsával: 1396 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fűrésztárcsával, terhelés nélkül: 1132 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel fa fűrészelésekor: 1420 W

5. táblázat
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POLÍROZÓ Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Sarok polírozó Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896216  
(0,9 kW; max. 1,0 kW)

 y Indítási teljesítményfelvétel 542 W
 y Üzemi teljesítményfelvétel intenzív terheléssel: 842 W

HŐFEJLESZTŐ KÉZISZERSZÁMOK Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Műanyagcső hegesztő Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Áramfejlesztő Heron® 8896411  
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Forrólevegős pisztoly (2000 W) Áramfejlesztő Heron® 8896411  
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

5. táblázat (folytatás)
 • FIGYELMEZTETÉS!

 y A 4. és 5. táblázatban található kéziszerszám teljesítmé-
nyfelvételeket hagyományos wattmérővel mértük, az 
itt feltüntetett érték csak tájékoztató jellegű. A készülék 
használati intenzitásától függően a tényleges teljesít-
ményfelvétel ettől eltérhet (pl. a betétszerszám mun-
kadarabra nyomásával). A feltüntetett értékeket más 
elektromos kéziszerszámok feltételezett teljesítményfel-
vételéhez is alkalmazni lehet (pl. gyalugép).

 y Az áramfejlesztők feltüntetése csak példa arra, hogy 
milyen elektromos teljesítményt állítanak elő az egyes 
áramfejlesztők. Az adatokat összehasonlításhoz is fel 
lehet használni, például a kínálatunkban szereplő egyéb 
áramfejlesztőkkel, vagy más márkájú áramfejlesztők-
kel való összevetéshez. Előfordulhat, hogy a nagyobb 
szerszámterhelésekhez nagyobb teljesítményű áram-
fejlesztőre lesz szüksége. A minimálisan szükséges 
áramfejlesztői teljesítmény csak tájékoztató jellegű adat, 
ezért az elektromos kéziszerszámok és berendezések 
áramfejlesztőről történő üzemeltetése előtt vesse össze 
az elektromos fogyasztó paramétereit az áramfejlesztő 
által előállított teljesítménnyel és terhelhetőséggel. Az 
elektromos készülékek működtetéséhez olyan áramfej-
lesztőt válasszon, amely biztonsággal tudja szolgáltatni 
a szükséges üzemi és indítási teljesítményt.

 y A 4. és a 5. táblázatból kitűnik, hogy a 2,5 kW üzemi 
teljesítményű (max. 2,8 kW elektromos teljesítmé-
nyű) áramfejlesztő elegendő a legtöbb hagyomány-
os kéziszerszám (pl. sarokcsiszoló, körfűrész, kisebb 
teljesítményű kompresszor stb.) tápellátásához, 
amennyiben az áramfejlesztőhöz csak egy elektro-
mos kéziszerszámot csatlakoztat (a teljesítményfel-
vételeket és felhasználásokat lásd az adott szerszám 
használati útmutatójában).

 y Amennyiben az elektromos hegesztőkészüléken 140 A-nél 
nagyobb hegesztőáramot is be lehet állítani (a nagyobb 
hegesztési teljesítményhez), akkor a hegesztőkészüléken 
a 16 A-es csatlakozódugót és vezetéket 32 A-es (kék) csatla-
kozódugóval és vezetékkel kell lecserélni, és a tápellátáshoz 
32 A-es aljzattal rendelkező két darab (HERON® 8896221P 
vezetékkel összekötött) HERON® 8896221 áramfejlesztőt 
kell használni. Általában érvényes az, hogy 16 A-es aljza-
thoz való csatlakoztatás után a hegesztő készüléken nem 
lehet 140 A-nél nagyobb hegesztő áramot beállítani. 

 • FIGYELEM!
 y Az áramfejlesztőt a háztartási elektromos hálózatra 
amatőr módon bekötni szigorúan tilos!

 y Különleges esetekben az áramfejlesztőt csatlakoztatni 
lehet a háztartási elektromos hálózathoz, de ezt a csa-
tlakoztatási munkát kizárólag csak villanyszerelő sza-
kember végezheti el! Az áramfejlesztő szakszerűtlen 
bekötése miatt keletkezett károkért a berendezés 
gyártója semmilyen felelősséget sem vállal. 

 • FIGYELEM!
 y Ha az áramfejlesztőhöz érzékeny elektronikájú 
elektromos fogyasztót (pl. számítógépet, tévé-
készüléket stb.) csatlakoztatott, akkor az áram-
fejlesztőhöz ne csatlakoztasson villanymotoros 
készüléket (pl. kéziszerszámot).

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ TÚLTERHELÉSE - AZ 
ÁRAMELLÁTÁS MEGSZAKADÁSA

 y Amennyiben a túl nagy teljesítményfelvétel miatt az 
áramfejlesztő túlterhelés miatt megszünteti az ára-
mellátást (csökken a motor fordulatszáma és kigyullad 
az OVERLOAD piros kijelző), akkor csökkenteni kell az 
áramfejlesztő kimenetén a fogyasztó(k) által felvett ára-
mot. Az áramfejlesztőről válassza le a túlterhelést okozó 
fogyasztót. A teljesítményfelvétel nem lehet nagyobb az 
áramfejlesztő üzemi teljesítményénél. Az áramszolgál-
tatás helyreállításához nyomja meg és tartsa benyomva 
addig a RESET gombot, amíg ismét be nem kapcsol az 
OUTPUT zöld kijelző (a túlterhelést jelző lámpának ki kell 
kapcsolnia). A HERON® 8896221 áramfejlesztőbe kis-
megszakítók is be vannak építve, de a túlterhelés utáni 
áramszolgáltatás helyreállításához elegendő megnyom-
ni és benyomva tartani a RESET gombot. 

 y Amennyiben a HERON® 8896221 áramfejlesztőnél 
a RESET gomb megnyomása és benyomva tartása után 
nem áll helyre az áramszolgáltatás, akkor a kismegsza-
kítót (vagy kismegszakítókat) kell bekapcsolni. Ha az 
áramszolgáltatás ezután sem áll helyre, akkor forduljon 
segítségért a HERON® márkaszervizhez.

 y A HERON® 8896221P összekötő vezeték saját kismegsza-
kítóval is rendelkezik, amely az aljzat panelbe van beépítve.
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Az áramfejlesztővel végzett munka közben 
viseljen megfelelő tanúsítvánnyal és védel-
mi szinttel rendelkező fülvédőt.

Megfelel az EU idevonatkozó előírásainak.

AC (~)
DC (=) Váltakozó és egyenfeszültség

A jel a megfelelő olajszintet mutatja.

Földelő kapocs

8. táblázat

XIII. Biztonsági utasítások  
az áramfejlesztő  
használatához
Az áramfejlesztők üzemeltetése közben olyan kockázatok 
alakulhatnak ki, amelyeket gyerekek vagy hozzá nem értő 
személyek nem ismernek fel. Az áramfejlesztő biztonságos 
üzemeltetéséhez ismerni kell az áramfejlesztő működését 
és funkcióit.

A) ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
1) A gyerekeket tartsa távol az áramfejlesztőtől.
2) Az üzemanyag gyúlékony, könnyedén belobban. 

A motor működése közben nem szabad az üzema-
nyagot betölteni. Az üzemanyag betöltése közben 
dohányozni vagy nyílt lángot használni tilos. Előzze 
meg az üzemanyag kifolyását.

3) A működő motor bizonyos részei erősen felme-
legszenek, a megérintésük égési sérülést okozhat. 
Tartsa be az áramfejlesztőn elhelyezett figyelmezte-
tő feliartok utasításait.

4) A kipufogó gáz egészségre káros anyagokat tar-
talmaz. Az áramfejlesztőt zárt és rosszul szellőző 
helyen használni tilos. Amennyiben jól szellőztetett 
helyiségben üzemelteti az áramfejlesztőt, akkor 
tartsa be a tűz- és robbanásveszélyt megelőző 
intézkedéseket. 

B) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
1) Az áramfejlesztő bekapcsolása előtt ellenőrizze le 

a berendezést és annak az alkatrészeit (vezetékeket, 
tömlőket, aljzatokat, csatlakozásokat stb.), ezeken 
sérülés vagy hiányosság nem lehet.

2) Az áramfejlesztőt más elektromos forrásokhoz (pl. 
elektromos hálózat) csatlakoztatni tilos. Különleges 
esetekben az áramfejlesztőt lehet pót áramforrás-
ként is használni (fix elektromos hálózatokban, pl. 
háztartásban), de az áramfejlesztő bekötését és a fix 
hálózat más elektromos rendszerekről való levá-

lasztását csak villanyszerelő szakember hajthatja 
végre (a vonatkozó szabványok és érintésvédelmi 
előírások betartásával). Az ISO 8528 szabvány 
szerint az üzemeltetési útmutatóban fel kell hívni 
a felhasználó figyelmét az üzemeltetési eltérésekre.

3) Az áramütés elleni védelemről az áramfejlesztőbe 
épített kismegszakítók gondoskodnak, ezek a kis-
megszakítók megfelelnek az áramfejlesztő speci-
fikus követelményeinek. A kismegszakítók cseréje 
esetén, csak az eredetivel azonos kismegszakítót 
szabad beépíteni.

4) A jelentős mechanikai terhelések miatt csak gumi 
bevonatú (az IEC 60245-4 szabvány előírásainak 
megfelelő) hajlékony vezetékeket szabad csatlakoz-
tatni az áramfejlesztőhöz.

5) Amennyiben az áramfejlesztő védelme megfelel „az 
elektromos leválasztás” szerinti védelemnek, akkor 
az áramfejlesztőt az EN ISO 8528-13 szabvány B; 
B.5.2.1.1 melléklete szerint nem kell leföldelni (lásd 
a földeléssel foglalkozó fejezetet).

6) A csatlakoztatott hosszabbító vezeték vagy a mobil 
áramellátó hálózat ellenállása nem lehet nagyobb 
1,5 Ω-nál. 1,5 mm2 vezető keresztmetszet esetén 
a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél több. 2,5 mm2 
vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem 
lehet 100 m-nél több (kivéve, ha az áramfejlesztő 
megfelel az EN ISO 8528-13 szabvány B (B.5.2.1.1.) 
mellékletében található elektromos leválasztási 
védelemre vonatkozó követelményeknek). A hos-
szabbító vezetéket mindig szét kell teríteni, hogy 
biztosított legyen a vezeték megfelelő hűtése.

7) Az érintésvédelmi rendszer kialakítását az áram-
fejlesztő jellemzői, az üzemeltetési feltételek, 
valamint a földelési módszerek figyelembe vételé-
vel a felhasználó köteles létrehozni. A fenti intéz-
kedéseknek, valamint a használati útmutatónak 
együttesen tartalmaznia kell az összes információt 
az áramfejlesztő biztonságos üzemeltetéséhez (föl-
delési információk, megengedett vezeték hosszúsá-
gok, kiegészítő védelem, stb.).

 • FIGYELEM!
 y A felhasználó köteles betartani az áramfejlesztő üzemel-
tetésének az országában előírt specifikus érintésvédelmi 
előírásokat is.

 y A berendezést zárt helyen, illetve ahol nem bizto-
sítható a megfelelő hűtés vagy a friss levegő után-
pótlása, üzemeltetni tilos. Az áramfejlesztőt nem 
szabad nyitott ablak vagy ajtó mellett üzemeltetni, 
mert ez nem elegendő a kipufogó gázok biztonságos 
elvezetéséhez. Ez vonatkozik az áramfejlesztő árko-
kban, bányákban, vagy üregekben és csatornákban 
való üzemeltetésére is, ahol a kipufogó gáz kitölthe-
ti a zárt teret. A kipufogó gáz nehezebb a levegőnél. 
A zárt helyen dolgozókat mérgezés (fulladás) érheti. 
A berendezésből eltávozó kipufogó gáz mérgező, 
szén-monoxidot is tartalmaz. A szén-monoxid szín-
telen és szagtalan gáz, amely eszméletvesztést, ros-
szabb esetben halálos fulladást okozhat. 
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Az áramfejlesztő részben zárt helyen való üzemel-
tetését csak megfelelő kompetenciával rendelkező 
hatóság engedélyezheti, amely képes felmérni az 
összes kockázatot (tűz, égéstermék elvezetése, 
zaj stb.), és amely meg tudja határozni a kockázati 
tényezők határértékeit és a szükséges intézkedése-
ket. Ezek nélkül az áramfejlesztő ilyen helyen nem 
üzemeltethető.

 y A benzin gyúlékony és mérgező, ez a gőzeire is 
vonatkozik. Előzze meg a benzin belélegzését, 
lenyelését vagy bőrre kerülését. Az üzemanyag 
betöltését csak jól szellőztetett helyen hajtsa végre, 
az üzemanyag gőzeit pedig ne lélegezze be. Az üze-
manyag betöltése során használjon egyéni védőfel-
szereléseket (pl. védőkesztyű).  
Az üzemanyagok kezelése során dohányozni és nyílt 
lángot használni szigorúan tilos! A készüléket védje 
a sugárzó hőtől is. 
Az üzemelő készülékbe üzemanyagot betölteni 
tilos. A művelet előtt az áramfejlesztőt állítsa le és 
várja meg a készülék teljes kihűlését. 

 y Amennyiben az üzemanyag véletlenül kifolyik, akkor azt 
még az áramfejlesztő bekapcsolása előtt törölje fel.

 y A berendezés használatba vétele előtt az üzemeltető 
ismerkedjen meg a berendezés működtetésével és 
működtető elemeivel, illetve legyen tisztában azzal, 
hogyan kell vészhelyzet esetén az áramfejlesztőt a lehe-
tő leggyorsabban leállítani. 

 y Az áramfejlesztőt nem használhatja olyan személy, aki 
nem ismeri a működtetés módját. A berendezést nem 
működtetheti olyan személy, aki kábítószer, alkohol vagy 
gyógyszerek kábító hatása alatt áll, illetve aki fáradt és 
nem tud a munkára összpontosítani. Az áramfejlesztőt 
gyerekek nem üzemeltethetik, ügyeljen arra is, hogy az 
áramfejlesztővel a gyerekek ne tudjanak játszani.

 y Az áramfejlesztő (mindenekelőtt a kipufogó) az üze-
meltetés során erősen felmelegszik, sőt, a kikapcsolás 
után még hosszú ideig is forró marad. A berendezésen 
található figyelmeztető jelzések utasításait tartsa be. 
Illetéktelen személyek (elsősorban gyerekek és háziálla-
tok) nem tartózkodhatnak a berendezés közelében. 

 y Az áramfejlesztőhöz ne nyúljon nedves kézzel. Áramütés 
veszélye!

 y Az áramfejlesztő közvetlen környezetében használjon 
fülvédőt (az erős és hosszan tartó zaj halláskárosodást 
okozhat). 

 y Tűz esetén az áramfejlesztőt nem szabad vízzel oltani, az 
áramfejlesztőt csak elektromos berendezések oltásához 
ajánlott tűzoltó készülékkel szabad oltani.

 y A kipufogó gázok nagyobb mennyiségű belégzése ese-
tén forduljon orvoshoz.

 y A megfelelő hűtés érdekében az áramfejlesztőt legalább 
1 méterre állítsa fel a faltól vagy más tárgytól, illetve 
egyéb berendezéstől. Az áramfejlesztőre ne helyezzen 
semmilyen tárgyat sem.

 y Az áramfejlesztőt nem lehet más berendezésbe beépíteni.

 y Az áramfejlesztőhöz ne csatlakoztasson nem szabvány-
os, és a berendezésen található aljzattól eltérő csatlako-
zódugókat. A fenti utasítások be nem tartása áramütést 
vagy tüzet okozhat. Az áramfejlesztőhöz csak az előí-
rásoknak minden szempontból megfelelő vezetékeket 
(csatlakozódugókat és hosszabbítókat) szabad csatla-
koztatni. A mechanikus terhelések miatt kizárólag csak 
rugalmas vezetéket használjon.

 y Az áramfejlesztő túlterhelés és rövidzárlat elleni 
védelméről kismegszakító gondoskodik. Amennyiben 
a kismegszakító meghibásodik, akkor azt csak azonos 
paraméterű kismegszakítóval szabad helyettesíteni. 
A készülék javítását kizárólag csak HERON® márkaszerviz 
végezheti el. 

 y Az áramfejlesztőhöz csak hibátlan és sérülésmentes 
elektromos készülékeket csatlakoztasson. Ha a csat-
lakoztatott készülék működésében zavarokat észlel 
(szikrázás, lassabb forgás, nagy zaj, füst stb.), akkor azt 
azonnal kapcsolja le és szüntesse meg a hibát.

 y Az áramfejlesztőt esőben vagy ködben, illetve túl párás 
helyen, továbbá -15°C alatti vagy +40°C feletti hőmér-
sékleten üzemeltetni tilos. Figyelem! A működtető 
panelre lerakódott nedvesség (pl. zúzmara) súlyos ára-
mütést vagy zárlatot okozhat. Eső esetén az áramfejle-
sztőt vigye tető alá. Használat és tárolás közben az áram-
fejlesztőt óvni kell a nedvességtől, a szennyeződésektől 
és a korróziót okozó anyagoktól, továbbá -15°C alatti 
vagy +40°C feletti hőmérséklettől.

 y Az áramfejlesztőt ne használja robbanásveszélyes hely-
en, gyúlékony anyagok közelében, gyúlékony gázokat 
tartalmazó környezetben.

 y Az áramfejlesztő paramétereit nem változtassa meg 
(pl. fordulatszám, elektronika, karburátor stb.).Az 
áramfejlesztőt ne alakítsa át (pl. a kipufogó meghos-
szabbításával). Az áramfejlesztőhöz csak eredeti illetve 
a gyártó által az adott típusú áramfejlesztőhöz ajánlott 
alkatrészeket és tartozékokat használjon. Amennyiben 
az áramfejlesztő nem működik megfelelő módon, akkor 
forduljon a HERON® márkaszervizhez. 

 y A higiéniai előírások szerint, a megengedettnél nagyobb 
zajt kibocsátó áramfejlesztőket este 22:00 órától reggel 
6:00-ig nem szabad üzemeltetni olyan helyen, ahol 
a berendezés zavarhatja mások nyugalmát.
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XVI. EU Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

Digitális, inverteres áramfejlesztő

HERON® 8896218 (900 W / max. 1100 W)
HERON® 8896219 (1850 W/max. 2000 W)

HERON® 8896221 (2800 W / max. 3200 W)

Gyártó: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,  
hogy a fent megnevezett termékek megfelelnek az Európai Unió harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak: 

2006/42/EK; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14/EK; (EU) 2016/1628.
A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Harmonizáló szabványok (és módosító mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség nyilatkozat 
kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:

EN ISO 8528-13:2016; EN 55012:2007; EN 61000-6-3:2007; EN 50581:2012

A műszaki dokumentáció 2006/42/EK, 2000/14/EK szerinti összeállításáért a gyártó székhelyén Martin Šenkýř felel. A mű-
szaki dokumentációkat (a 2006/42/EK és a 2000/14/EK szerint) a gyártó tárolja.
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II.  Technische Daten
Stromerzeugermodell/Bestellnummer 8896218 8896219 8896221

STROMERZEUGER
Stromerzeugertyp multipolig, digital gesteuert, Typ Invertor

Erzeugte Spannung/Frequenz 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V = 220-240 V ~ 50 Hz/12 V =

Betriebs-/max. elektrische Leistung 230 V 1) 900 W/1,1 kW (kVA) 1,85 kW/2,0 kW (kVA) 2,8 kW /3,2 kW (kVA)

Nenn-(Betriebs-)Strom (230 V ~ 50 Hz) 3,9 A 8,0 A 12,1 A

Strom für 12 V = (DC) 8,3 A 8,3 A 8,3 A

Sicherung 12 V = (DC) am Ausgang Schutzschalter Schutzschalter Schutzschalter

Leistungsfaktor cos φ 1 1 1

Isolierklasse F F F

Schutzart IP23M IP23M IP23M

Leistungscharakterklasse 2) G4 G4 G4

Ventilsteuerung OHV OHV OHV

Treibstofftankvolumen 2,3 l 4,5 l 5,5 l

Gewicht ohne Inhalt 14,7 kg 21,6 kg 42,6 kg

Schalldruckpegel; Unsicherheit K 3) 72,2 ± 3 dB(A) 76,1 ± 3 dB(A) 79,4 ± 3 dB(A)

Schallleistungspegel; Unsicherheit K 3) 82,3± 3 dB(A) 86,3± 3 dB(A) 88,9± 3 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel 3) 90 dB(A) 90 dB(A) 92 dB(A)

Geräteabmessungen (cm) 45 × 24,5 × 39 52 × 29 × 42 60 × 44 × 46

STROMERZEUGERMOTOR
Motortyp Benzin-, Viertakt-, Einzylindermotor mit OHV-Ventilsteuerung

Treibstofftyp Benzin Natural 95 oder 98 ohne Öl

Öltyp für das Kurbelgehäuse des Motors Motoröl, Viertaktmotoren, für luftgekühlte Motoren,  
Klasse SAE 15W40

Zündung T.C.I., Transistor, kontaktlos

Kühlung mit Luft

Startmethode manuell manuell manuell und elektrisch

Akkumulatortyp für elektrischen Start – – 12 V bleihaltig, mit Gel

Zündkerze
A5RTC oder 
Äquivalent,  

z. B. NGK 6452

NHSP LD E6RTC 
oder Äquivalent,  
z. B. NGK BPR6HS

NHSP LD F6RTC
oder Äquivalent,  
z. B. NGK BPR6ES

Max. Motorleistung
bei Drehzahl 5500 min-1

1,4 kW 
(1,8 HP)

2,5 kW 
(3,3 HP)

4,1 kW 
(5,4 HP)

Zylinderhubraum 49,7 ccm 80 ccm 171 ccm

Ölvolumen im Kurbelgehäuse des Motors ca. 300 ml ca. 250 ml ca. 600 ml

Betriebsdauer pro Tankfüllung bei Belastung auf 25%, 
75%, 100% der Betriebsleistung (ungefähr)

7 St. 30 Min. 
4 St. 20 Min. 
3 St. 10 Min.

10 St. 15 Min. 
5 St. 10 Min. 
3 St. 30 Min.

8 St. 20 Min. 
4 St. 

3 St. 40 Min.

OPTIMALE (VERGLEICHS-) BEDINGUNGEN FÜR DIE NENNLEISTUNG DES STROMERZEUGERS 4)

Umgebungstemperatur Tr = 25°C Tr = 25°C Tr = 25°C

Meereshöhe ü. d. M. 1000 1000 1000

Luftdruck gesamt pr 100 kPa (~ 1 atm.)

Relative Luftfeuchtigkeit ∅ r = 30 % ∅ r = 30 % ∅ r = 30 %

Temperaturbereich für den Stromerzeugereinsatz -15° bis + 40°C

Az áramfejlesztő minőségi osztálya (quality class) az ISO 8528-8 szerint 5) A

Tabelle 1
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1) Die genannte elektrische (Nenn-)Leistung des Strom- 
erzeugers in technischen Daten ist vom Typ COP. 
Die COP-Betriebsleistung ist eine permanente elektrische 
Leistung, die der Stromerzeuger kontinuierlich bereitstel-
len kann, während er unter den Betriebsbedingungen 
und der Verwendung des vom Hersteller eingestellten 
Stromerzeugers eine konstante elektrische Last bereit-
stellt (einschließlich der Einhaltung des Wartungsplans 
und der Wartungsverfahren).. Die angegebene maxima-
le elektrische Leistung wird zur kurzzeitigen Abdeckung 
eines höheren Stromverbrauchs der angeschlossenen 
Geräte über dem Wert der Langzeitbetriebsleistung 
verwendet, z. B. beim Einschalten. Somit kann der 
Stromerzeuger nur langfristig mit dem Betriebs- (Nenn-) 
Leistungswert belastet werden. 

 • HINWEIS:
 y Die auf dem Typenschild der Elektrogeräte 
mit Elektromotor angegebene Leistung ist 
in den meisten Fällen der Elektrogeräte der 
Ausdruck der Leistung des Elektromotors 
- welche Last kann der Elektromotor tragen, 
als die Leistungsaufnahme in der normalen Art 
und Weise der Verwendung des Elektrogerätes 
auszudrücken, weil der Leistungswert mit der 
Belastung des Elektromotors steigt.

 Antriebsmotoren in einem elektrischen 
Handwerkzeug haben eine Startleistung beim 
Start, die höher ist als die Leistungsaufnahme 
bei normaler Motorbetriebslast, erreicht jedoch 
meistens nicht die auf dem Typenschild des 
Elektrogeräts angegebenen Nennleistungen oder 
überschreitet ausnahmsweise 30% des angege-
benen Wertes. Bei normalen Betriebslasten des 
elektrischen Handwerkzeugs liegt die Leistung 
unter dem auf dem Typenschild angegebenen 
Wert. Zu Veranschaulichungszwecken sind in 
den Tabellen 2 und 5 die Startleistungen und 
Leistungsaufnahmen bei der herkömmlichen 
Verwendung eines Elektrowerkzeugs und die not-
wendige Mindestleistung, die der Stromerzeuger 
zu deren Stromversorgung benötigt, gezeigt.

 Ein typisches Beispiel für elektrische Geräte, 
die sich von den obigen unterscheiden und 
einen höheren Spitzenstromverbrauch aufwei-
sen, sind Kompressoren mit einem Druckgefäß, 
Hochdruckwasserreiniger mit einer höheren 
Aufnahmeleistung und es können ebenfalls einige 
Elektrogeräte mit Elektromotoren mit älterem Baujahr 
sein (siehe Seriennummer auf dem Typenschild), zu 
deren Speisung ein Stromerzeuger mit einer um 1 bis 
2 kW höheren elektrischen Leistung zu wählen ist, 
als die auf dem Typenschild des Elektrogerätes (siehe 
Tabelle 5) angeführte Leistungsaufnahme, da eine 
leistungsfähigere Lichtmaschine des Stromerzeuger 
den Spitzenabstieg vom Strom abdecken kann.

 y Wenn ein Wärmeerzeuger an den Stromerzeuger 
angeschlossen ist und die Gesamteingangsleistung 
nahe an der Betriebsleistung des Stromerzeugers 

liegt, muss die angegebene Betriebsleistung 
des Stromerzeugers nicht erreicht werden, da 
beim Anschluss z. B. eines Heißluftpistole mit 
Temperatursteuerung die Pistolenleistung bis zu 
300 W pro Sekunde geändert werden kann (dies tritt 
auch dann auf, wenn es von einem Stromnetz gespe-
ist wird), und die Lichtmaschine des Stromerzeugers 
muss nicht imstande sein, eine solche schnelle 
Änderung der Leistung abzufangen, wenn die 
Gesamteingangsleistung nahe an der Betriebsleistung 
des Stromerzeugers liegt, was sich in einer Verringerung 
der elektrischen Betriebsleistung widerspiegelt. Eine 
Heißluftpistole ohne Temperatursteuerung pistole hat 
üblicherweise eine stabile Leistungsaufnahme und 
diese Erscheinung sollte nicht auftreten.

 y Bei der Auswahl eines Stromerzeugers nach 
seiner elektrischen Leistung sind der auf dem 
Elektrogerätetikett angegebene Leistungswert, das 
Baujahr des Geräts, der Gerätetyp (Kompressor mit 
Druckbehälter usw.) und die Anzahl der vorgesehenen 
Elektrogeräte, die vom Stromerzeuger gespeist wer-
den, ausschlaggebend, da die Leistungsaufnahmen 
der angeschlossenen Elektrogeräte zusamme-
naddiert werden. Ein entscheidender Faktor für 
die Verwendung eines Elektrogerätes mit einer 
Leistungsaufnahme in der Nähe vom Wert der elek-
trischen Betriebsleistung des Stromerzeugers kann 
der Sanftanlauf des Elektrogerätes sein, der einen 
langsameren Anlauf des Elektromotors gewährleistet 
und dadurch den Spitzenstromfluss verringert, der 
dem Elektrogerät sonst nicht ermöglichen würde, den 
vorgesehenen Stromerzeuger mit einer niedrigeren 
elektrischen Leistung zu verwenden.

 y Prüfen Sie vor dem Kauf eines Stromerzeugers oder 
durch Anschließen von Elektrogeräten an einen 
Stromerzeuger zunächst die Leistungsaufnahme 
Stromverbrauch des Elektrogerätes mit einem han-
delsüblichen Wattmeter (Stromverbrauchszähler), 
sowohl beim Starten des Elektrogerätes als auch 
bei der angenommenen Last aus dem Stromnetz 
(siehe Tabelle 4 und 5). Und falls möglich, prüfen Sie 
die Verwendung dieses Geräts / dieser Geräte an 
einem vorgesehenen Stromerzeugermuster, da der 
Wattmeter möglicherweise keinen Spitzenstromfluss 
erfassen muss, der weniger als eine Sekunde dauert.

2) Klasse der Leistungscharakteristik G4: Speisung 
von empfindlichen Elektro- und Elektronikgeräten,  
z. B. Computer u. ä.

3) Der Schalldruck- und Schallleistungspegel wurde 
nach den Anforderungen der Norm EN ISO 3744/ISO 
8528-10 und der Richtlinie 2000/14 EG gemessen.

4) Siehe Kapitel VI. Absatz Standardvergleichs-  
bedingungen (zur Festlegung der 
Stromerzeugernennleistung). 

5) Der Wert der Motorleistung laut ISO 3046-1 ist bei 
standardmäßigen Vergleichsbedingungen nicht 
geringer als 95 % der Höchstleistung.
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III.  Bestandteile und Bedienungselemente  
der Stromerzeuger

Abb.1, Position-Beschreibung der Bestandteile und 
Bedienelemente an der Bedientafel des Modells 
HERON® 8896218

 • HINWEIS:
 y Die Anordnung der Bedienelemente an der Fronttafel 
des Modells  HERON® 8896219 ist gegenüber dem 
Modell HERON® 8896218 ein wenig unterschiedlich, 
aber das Aussehen und Bedeutung für den Betrieb 
sind gleich, daher erfolgte die Beschreibung nur 
anhand des Modells HERON® 8896218.

1) Betriebsschalter
2) „RESET“-Taste zur Wiederherstellung des normalen  

Betriebszustandes (z. B. nach Überlastung des Stromer- 
zeugers, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird)

3) Ein-/Aus-Taste für den 
Economy-Betrieb/Lauf

4) 12 V DC Ausgang zum Aufladen einer bleihaltigen 
PKW-Batterie

5) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang 
6) Erdungsklemme
7) Steckdosen zum Anschluss der Stecker des 

Verbindungskabels zum gegenseitigen Verbinden 
von zwei Stromerzeugern zwecks Erhöhung der elek-
trischen Betriebsleistung

8) Steckdose 230 V ~50 Hz
9) Kontrolllampe zur Anzeige eines niedrigen Ölstands (gelb)
10) Kontrolllampe zur Anzeige einer Überlastung (rot)
11) Kontrolllampe zur Anzeige eines standardmäßigen 

(richtigen) Betriebszustands (grün)

Abb. 2, Position-Beschreibung der restlichen 
Bestandteile und Bedienelemente des Modells 
HERON® 8896218

 • HINWEIS:
 y Beim Modell HERON® 8896219 sind die meisten 
Bedienelemente gleich wie beim Modell HERON® 
8896218 (die Unterschiede sind in der entsprechen-
den Beschreibung angegeben), daher erfolgt die 
Beschreibung lediglich am Modell HERON® 8896218.

1) Treibstofftankdeckel
2) Belüftungsventil für Treibstofftank
3) Treibstoffventil (zum Öffnen/Schließen der 

Treibstoffzufuhr)
4) Vergaserhebel
5) Seilzugstartergriff
6) Abdeckung der Innenbereiche des Stromerzeugers 

(Öltank-/Vergaserverschluss usw.)
7) Auspuff 

8) Träger für stabile Anbringung eines zweiten, iden-
tischen Stromerzeugers zur ihrer Verbindung zwecks 
Erhöhung der elektrischen Betriebsleistung

9) Tragegriff
10) Zündkerzenkappe (beim Modell HERON® 8896219 

befindet sich die Zündkerze hinter der seitlichen 
Abdeckung, siehe Punkt 6 der Beschreibung)

Abb. 3, Position-Beschreibung der Bestandteile und 
Bedienelemente des Modells HERON® 8896221

1) Betriebsschalter
2) Kontrolllampe zur Anzeige eines standardmäßigen 

(richtigen) Betriebszustands (grün)
3) Kontrolllampe zur Anzeige einer Überlastung (rot)
4) Kontrolllampe zur Anzeige eines niedrigen Ölstands (gelb)
5) 12 V DC Ausgang zum Aufladen einer bleihaltigen 

PKW-Batterie
6) Schutzschalter 12 V, DC Ausgang
7) Steckdosenschutzschalter 230 V ~50 Hz
8) Steckdosen zum Anschluss der Stecker des 

Verbindungskabels zum gegenseitigen Verbinden von 
zwei Stromerzeugern

9) Steckdosen 230 V ~50 Hz
10) Erdungsklemme 
11) „RESET“-Taste zur Wiederherstellung des norma-

len Betriebszustandes (z. B. nach Überlastung des 
Stromerzeugers, wenn die Stromzufuhr unterbrochen 
wird)

12) Ein-/Aus-Taste für den 
Economy-Betrieb/Lauf

13) Transportrollen
14) Seilzugstartergriff
15) Treibstoffventil (zum Öffnen/Schließen der 

Treibstoffzufuhr)
16) Vergaserhebel

Abb. 4, Position-Beschreibung der restlichen 
Bestandteile und Bedienelemente des Modells 
HERON® 8896221

1) Klappbarer Griff zum Transport des Stromerzeugers
2) Auspuff
3) Tragegriffe für etwaiges Tragen des Stromerzeugers
4) Treibstofftankdeckel
5) Belüftungsventil für Treibstofftank
6) Abdeckung des 12 V Bleiakkumulators  

für elektrischen Start
7) Abdeckung der Innenbereiche des Stromerzeugers 

(Öltank-/Vergaserverschluss usw.)
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IV. Vorbereitung 
des Stromerzeugers 
zum Betrieb

 • WARNUNG
 y Lesen Sie vor dem Gebrauch des Stromerzeugers 
die komplette Bedienungsanleitung und halten 
Sie diese in der Nähe des Gerätes, damit sich der 
Bediener mit ihr vertraut machen kann. Wenn Sie den 
Stromerzeuger ausleihen oder verkaufen, legen Sie 
bitte auch diese Bedienungsanleitung bei. Verhindern 
Sie die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung. 
Der Hersteller trägt keine Verantwortung für 
Schäden oder Verletzungen infolge vom Gebrauch 
des Stromerzeugers im Widerspruch zu dieser 
Bedienungsanleitung. Machen Sie sich vor dem 
Gebrauch des Stromerzeugers mit allen seinen 
Bedienungselementen und Bestandteilen und auch 
mit dem Ausschalten des Gerätes vertraut, um es im 
Falle einer gefährlichen Situation sofort ausschalten 
zu können. Überprüfen Sie vor der Anwendung den 
festen Sitz aller Bestandteile und überprüfen Sie, ob 
nicht Teile des Stromerzeugers, z B. die Sicherheits-
Schutzelemente beschädigt, oder falsch installiert, fal-
sch platziert sind oder ob sie fehlen. Ein Stromerzeuger 
mit beschädigten, fehlenden oder losen Teilen 
darf nicht benutzt und muss in einer autorisierten 
Werkstatt der Marke HERON® repariert werden.

1. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken 
den Zustand der Oberfläche, Funktion der 
Bedienelemente des Stromerzeugers und ob 
dieser keine offensichtlichen Mängel aufweist.

2. Stellen Sie den Stromerzeuger auf einem fes-
ten, ebenen und trockenen Untergrund an 
einem gut belüfteten Ort auf, der sicher von 
brennbaren und explosiven Materialien und 
außerhalb einer brennbaren oder explosiven 
Umgebung entfernt ist.

      Der Stromerzeuger darf nicht in geschlossenen oder 
schlecht belüfteten Bereichen (z. B. in Räumen oder 
tiefem Graben usw.) betrieben werden, da die Abgase 
giftig sind.

      Der Stromerzeuger darf keine höhere Neigung als 10° 
gegenüber der horizontalen Fläche aufweisen, da die 
Schmierung des Motors bei höheren Neigungen nicht 
ausreicht und zu schweren Motorschäden führt und 
das Öl kann in den Zylinder gelangen.

      Bei höheren Neigungen des Stromerzeugers kann auch 
der Treibstoff aus dem Tank herauslaufen.

3. Füllen Sie den Öltank (im Kurbelgehäuse des 
Motors) durch den Einfüllstutzen mit dem 
Motoröl der Klasse SAE 15W40. Überprüfen 
Sie den Ölstand vor jedem Einschalten des 
Stromerzeugers.

      Der Stromerzeuger wird ohne Öl geliefert, und daher 
ist vor der ersten Inbetriebnahme der Öltank mit Öl 
so zu befüllen, dass die Anzeige am Öltankverschluss 
nach dem Zuschrauben vollkommen im Öl getaucht 
ist, siehe Abb. 5C.

 y Um auf den Öltankdeckel zuzugreifen, schrauben 
Sie die seitliche Abdeckung des Stromerzeugers 
(Abb. 5A) und den Öltankdeckel ab. Der Zugang zum 
Einfüllstutzen des Öltanks und sein Design ist für alle 
drei Stromerzeugermodelle gleich. Setzen Sie einen 
Trichter in den Einfüllstutzen (Abb. 5B) und gießen 
Sie das Motoröl mit ungefährem Volumen gemäß 
Tabelle 1 durch den Einfülltrichter in den Öltank. Der 
Ölpegel muss den Stand gem. Abb. 5C erreichen.

 • WARNUNG
 y Tragen Sie beim Umgang mit Öl geeignete 
Schutzhandschuhe, da das Öl von der Haut aufge-
nommen wird und gesundheitsschädlich ist.

 y Kontrollieren Sie den Ölpegel am Messstab nach 
dem Herausschrauben aus dem Tank. 

      Die Kontrolle des Ölpegels darf nur dann durchgeführt 
werden, wenn der Stromerzeuger auf einem waagerech-
ten Untergrund steht und der Motor für eine längere 
Zeit (mindestens 15 Minuten) stillsteht. Wenn Sie die 
Kontrolle des Ölpegels kurz nach dem Abschalten des 
Stromerzeugers durchführen, wird nicht das komplette Öl 
von den Öltankwänden abgelaufen sein und das Ablesen 
des Ölpegels wird nicht der Wahrheit entsprechen.

      Benutzen Sie hochwertige Motoröle, die zum Schmieren 
von luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotoren  bestimmt 
sind, wie z. B. Shell Helix HX3 15W-40, Castrol GTX 
15 W40 oder ihr Äquivalent, die eine Viskositätsklasse 
SAE 15W40 aufweisen. Öle mit Viskositätsklasse SAE 
15W40 gewährleisten gute Schmiereigenschaften unter 
Temperaturen in unseren klimatischen Bedingungen. 
Öle mit Viskositätsklasse SAE 15W40 SAE 15W40 können 
an normalen Tankstellen bezogen werden. 
Im Stromerzeuger darf nur hochwertiges Motoröl 
verwendet werden. Die Verwendung anderer Öle, 
wie Lebensmittelöl usw., ist aufgrund ungeeigneter 
Schmiereigenschaften, die zu Beschädigungen des 
Stromerzeugermotors führen können, nicht zulässig.

Empfohlene SAE-Viskositätsklassen für Motoröle nach 
Außentemperaturen (°C)
      In der auf Abb. 6 dargestellten Grafik sind 

die Motorölklassen für den angegebenen 
Temperaturbereich angegeben, wenn kein Motoröl der 
Klasse SAE 15 W40 verfügbar ist. 

      Der Betrieb des Stromerzeugers mit unzureichender 
oder übermäßiger Ölmenge führt zu Beschädigungen 
des Motors. 
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 • HINWEIS
 y Die auf dem Typenschild der Elektrogeräte 
mit Elektromotor angegebene Leistung ist in 
den meisten Fällen der Ausdruck der Leistung 
des Elektromotors - welche Last kann der 
Elektromotor tragen, als die Leistungsaufnahme 
in der normalen Art und Weise der Verwendung 
des Elektrogerätes auszudrücken, weil 
der Leistungswert mit der Belastung des 
Elektromotors steigt.

 y Antriebsmotoren in einem elektrischen 
Handwerkzeug haben eine Startleistung beim 
Start, die höher ist als die Leistungsaufnahme 
bei normaler Motorbetriebslast, erreicht jedoch 
meistens nicht die auf dem Typenschild des 
Elektrogeräts angegebenen Nennleistungen oder 
überschreitet ausnahmsweise 30% des angege-
benen Wertes. Bei normalen Betriebslasten des 
elektrischen Handwerkzeugs liegt die Leistung 
unter dem auf dem Typenschild angegebenen 
Wert. Zu Veranschaulichungszwecken sind in 
den Tabellen 2 und 5 die Startleistungen und 
Leistungsaufnahmen bei der herkömmlichen 
Verwendung eines Elektrowerkzeugs und die not-
wendige Mindestleistung, die der Stromerzeuger 
zu deren Stromversorgung benötigt, gezeigt.

 y Ein typisches Beispiel für elektrische Geräte, 
die sich von den obigen unterscheiden und 
einen höheren Spitzenstromverbrauch aufwei-
sen, sind Kompressoren mit einem Druckgefäß, 
Hochdruckwasserreiniger mit einer höheren 
Aufnahmeleistung und es können ebenfalls 
einige Elektrogeräte mit Elektromotoren mit 
älterem Baujahr sein (siehe Seriennummer 
auf dem Typenschild), zu deren Speisung ein 
Stromerzeuger mit einer um 1 bis 2 kW höhe-
ren elektrischen Leistung zu wählen ist, als die 
auf dem Typenschild des Elektrogerätes (siehe 
Tabelle 5) angeführte Leistungsaufnahme, 
da eine leistungsfähigere Lichtmaschine des 
Stromerzeuger den Spitzenabstieg vom Strom 
abdecken kann.

 y Wenn ein Wärmeerzeuger an den 
Stromerzeuger angeschlossen ist und 
die Gesamteingangsleistung nahe an der 
Betriebsleistung des Stromerzeugers liegt, 
muss die angegebene Betriebsleistung des 
Stromerzeugers nicht erreicht werden, da 
beim Anschluss z. B. eines Heißluftpistole mit 
Temperatursteuerung die Pistolenleistung bis 
zu 300 W pro Sekunde geändert werden kann 
(dies tritt auch dann auf, wenn es von einem 
Stromnetz gespeist wird), und die Lichtmaschine 
des Stromerzeugers muss nicht imstande sein, 
eine solche schnelle Änderung der Leistung 
abzufangen, wenn die Gesamteingangsleistung 
nahe an der Betriebsleistung des Stromerzeugers 
liegt, was sich in einer Verringerung der elek-

trischen Betriebsleistung widerspiegelt. Eine 
Heißluftpistole ohne Temperatursteuerung 
pistole hat üblicherweise eine stabile 
Leistungsaufnahme und diese Erscheinung sollte 
nicht auftreten.

 y Bei der Auswahl eines Stromerzeugers nach 
seiner elektrischen Leistung sind der auf dem 
Elektrogerätetikett angegebene Leistungswert 
mit einer Überlappung von bis zu 30%, der 
Gerätetyp (Kompressor mit Druckbehälter 
usw.), sein Baujahr und die Anzahl der vorgese-
henen Elektrogeräte, die vom Stromerzeuger 
gespeist werden, ausschlaggebend, da die 
Leistungsaufnahmen der angeschlossenen 
Elektrogeräte zusammenaddiert werden. 

 y Bevor Sie das Gerät / Elektrogeräte an den 
Stromerzeuger anschließen, prüfen Sie zuerst 
den Stromverbrauch mit einem handelsübli-
chen Wattmeter (Stromzähler) beim Anlauf des 
Elektrogerätes und seiner angenommenen Last 
aus dem elektrischen Verteilungsnetz.

 y Die Tabelle 2 fasst den Überblick der 
Leistungsaufnahmen von Winkelschleifern mit 
einem Scheibendurchmesser von 115 mm bis 230 
mm zusammen, wobei Werkzeuge mit den ange-
gebenen Spezifikationen verwendet werden, je 
nach Verwendungszweck der Winkelschleifer 
und Anforderungen an eine minimale elektrische 
Leistung der Stromerzeuger. 

Bemerkung:
 y In der folgenden Tabelle 4 und 5 wird auf digi-
tale Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 
und HERON® 8896217 verwiesen, die nicht 
mehr in unserem Angebot sind. Sie sind hier 
nur aufgeführt, weil an ihnen die angegebe-
nen Tests durchgeführt wurden und sie können 
in den Tests mit den verfügbaren Modellen 
der digitalen Inverter-Stromerzeuger HERON® 
8896218 und HERON® 8896219 nicht vollständig 
identifiziert werden. Das gegenwärtige Modell 
HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) ist mit 
einer besseren Elektronik ausgestattet, als das 
Modell HERON® 8896216 und arbeitet besser 
mit einer vollen Betriebslast gegenüber dem 
ursprünglichen Modell HERON® 8896216. Das 
gegenwärtige Modell HERON® 8896219 (1850 W/
Max. 2000 W) hat gegenüber dem ursprünglichen 
Modell HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 
W) eine höhere elektrische Betriebsleistung. 
Die angeführten Modelle der digitalen 
Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 
und HERON® 8896217 decken somit besser die 
notwendige minimale elektrische Leistung für die 
jeweilige Belastung ab.
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WINKELSCHLEIFER
EXTOL® 
PREMIUM 
8892021

EXTOL®  
CRAFT  
403126

EXTOL® 
INDUSTRIAL 
8792014

EXTOL® 
PREMIUM 
8892018

EXTOL® 
PREMIUM 
8892020

Angegebene Leistungsaufnahme  
Scheibendurchmesser  
SOFT START-Funktion: JA × NEIN

750 W 
∅ 115 mm 
NEIN

900 W 
∅ 125 m 
NEIN

1400 W 
∅  125 mm 
JA

1200 W 
∅ 150 mm 
NEIN

2350 W 
∅  230 mm  
JA

Stromnetzversorgung Leistungsaufnahme beim Start mit Werkzeug ohne Last

Schleifscheibe 839 W 635 W 726 W 1006 W 1470 W

Diamanttrennscheibe 818 W 565 W 667 W 820-1142 W 1436 W

Topfbürste mit Zöpfen 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W

Stromnetzversorgung Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeug ohne Last

Schleifscheibe 445 W 484 W 550 W 590 W 1021 W

Diamanttrennscheibe 425 W 467 W 518 W 590 W 908 W

Topfbürste mit Zöpfen 434 W 560 W 548 W 586 W 1110 W

Stromnetzversorgung Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeugeinsatz

Schleifscheibe - Schleifen von Stahl 670 W 902 W 947 W 913 W 1902 W

Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein 590 W 721 W 670 W 720 W 1300 W

Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt 957 W 1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W

Speisung durch den digitalen 
Stromerzeuger Heron®8896216 (0,9 kW; 
Max.1,0 kW)

Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug

Schleifscheibe - Schleifen von Stahl JA NEIN NEIN NEIN NEIN

Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein JA JA JA NEIN NEIN

Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt JA 1), 2)/NEIN 
3)

JA 1), 2)/NEIN 
3) NEIN NEIN NEIN

Speisung durch den digitalen 
Stromerzeuger Heron®8896217 (1,6 kW; 
Max.2,0 kW)

Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug

Schleifscheibe - Schleifen von Stahl JA JA JA JA JA

Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein JA JA JA JA JA

Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt JA JA JA JA JA

Speisung durch den Stromerzeuger 
Heron®8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug

Verwendung der o. a. Werkzeuge JA JA JA JA JA

Tabelle 4

SPEZIFIKATION DER VERWENDETEN WERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER

Winkelschleifer Extol® Premium 8892021

Schleifscheibe: Ø 115 mm, St. 6,6 mm, 144 g
Diamanttrennscheibe: Ø 115 mm, 102 g

1) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g
2) Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja
3) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Craft 403126

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St. 6,6 mm, 172 g
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

1) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g
2) Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja
3) Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Industrial 8792014

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St. 6,6 mm, 172 g
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g



102
DE

Winkelschleifer Extol® Premium 8892018

Schleifscheibe: Ø 150 mm, St. 6,6 mm, 242 g
Diamanttrennscheibe: Ø 150 mm, 194 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Premium 8892020

Drahtbürste: Ø 10 cm, U. 7000 min-1, 860 g
Diamantscheibe: Ø 230 mm, 546 g

Schleifscheibe: Ø 230 mm, St. 6 mm, 566 g

Tabelle 4 (Fortsetzung)

 y Um die Leistung bei sehr hoher Belastung zu veranschaulichen, wurde "Asphaltschleifen" mit einer Topfdrahtbürste 
gewählt, zwischen der eine hohe Reibung auftritt, die die Leistungsaufnahme erhöht.

 y In Tabelle 4 wurden die Winkelschleifer Extol® Premium 8892021 und Extol® Craft 403126 zur Vergleichbarkeit der 
Leistungsaufnahme mit größeren Winkelschleifern zu Darstellungszwecken mit einer für diese Schleifmaschinen 
zu schweren Topfdrahtbürste mit einem Durchmesser von 85 mm verwendet. Diese Winkelschleifer dürfen mit 
dieser Bürste nicht verwendet werden, da die Geräte beschädigt werden. Diese Winkelschleifer dürfen nur mit 
Topfdrahtbürste mit einem Durchmersser von max. 65 mm verwendet werden.

 y In der Tabelle 5 sind dann als Überblick die Aufnahmeleistungen sonstiger elektrischer Geräte angeführt.

ÜBERSICHT DER LEISTUNGSAUFNAHME ANDERER ELEKTROGERÄTE  
UND DIE ERFORDERLICHE MINDESTLEISTUNG DER STROMERZEUGER

KOMPRESSOREN Mindestleistung des Stromerzeugers

Zweikolben-Kompressor Extol® Craft 418211 
(2 200 W, Druckbehälter 50 L)

Stromerzeuger Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Startleistungsaufnahme und -strom: 2800 W; 12,3 A
 y Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 3 bar: 1900 W
 y Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 8 bar: 2270 W
 y Leistungsaufnahme beim Schleifen mit Druckluft-Exzenterschleifer: 

2200 W (konstanter Druck 4 bar)

 y Heron®8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar

Einkolben-Kompressor Extol® Craft 418210 
(1 500 W, Druckbehälter 50 L)

Stromerzeuger Heron® 8896416  
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

 y Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) nicht einsetzbar

Ölloser Kompressor Extol® Craft 418101 
(1 100 W)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

HOCHDRUCKWASSERREINIGER Mindestleistung des Stromerzeugers

Hochdruckwasserreiniger Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Start-/Betriebsleistungsaufname: 1630 W/1500 W

Hochdruckwasserreiniger Extol® Industrial 8795200
(3 000 W, max. 180 bar)

Stromerzeuger Heron® 8896413  
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

 y Start-/Betriebsleistungsaufnahme: 2650 W/2550 W  y Heron®8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar

GEHRUNGS- UND KREISSÄGE Mindestleistung des Stromerzeugers

Kreissäge Extol® Premium 8893003 
(1 200 W, ∅ 185 mm)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217  
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: 1524 W
 y Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last 630 W
 y Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: 809 W

Gehrungssäge pila Extol® Craft 405425 
(1 800 W, ∅ 250 mm)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217 
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

 y Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: 1396 W
 y Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last 1132 W
 y Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: 1420 W

Tabelle 5
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POLIERMASCHINE Mindestleistung des Stromerzeugers

Winkel-Poliermaschine Extol® Industrial 8792500 
(1 400 W, ∅ 180 mm)

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896216 
(0,9 kW; Max.1,0 kW)

 y Startleistungsaufnahme: 542 W
 y Betriebsleistungsaufnahme bei intensiver Belastung: 842 W

WERKZEUGE MIT WÄRMEERZEUGUNG Mindestleistung des Stromerzeugers

Schweißgerät für Kunststoffrohre Extol® Craft 419311 
(1 800 W)

Stromerzeuger Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Heißluftpistole  
(2 000 W)

Stromerzeuger Heron® 8896411 
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Tabelle 5 (Fortsetzung)

 • HINWEIS
 y Die Leistungsaufnahmen der in Tabelle 4 und 5 aufge-
listeten Geräte wurden mit einem im Handel erhält-
lichen Wattmeter gemessen, und der Wert kann in 
Abhängigkeit von der Belastungsintensität variieren 
(z. B. durch Ausüben von Druck auf die Maschine 
während der Arbeit). Zur Orientierung zeigen sie die 
Leistungsaufnahmewerte der normalen erwarteten 
Verwendung des Elektrowerkzeugs, die auf andere 
Elektrowerkzeugtypen (z. B. Hobelmaschinen usw.) 
angewendet werden können.

 y Die Aufführung bestimmter Stromerzeugermodelle 
dient nur als Beispiel aus unserem Angebot zur 
Veranschaulichung der elektrischen Leistung des 
Stromerzeugers. Es gibt jedoch auch andere Modelle 
unseres Stromerzeugers oder anderer Marken mit 
der gleichen elektrischen Leistung, die verwendet 
werden können. Wenn das Elektrowerkzeug stärker 
belastet wird, muss möglicherweise ein Stromerzeuger 
mit einer höheren elektrischen Leistung als angege-
ben verwendet werden. Die erforderliche elektrische 
Mindestleistung der Stromerzeuger ist nur beispielhaft 
und Sie sollten vor der Verwendung eines bestimmten 
Stromerzeugers, dessen elektrische Leistung nahe an 
der angegebenen Leistungsaufnahme des Elektrogeräts 
liegt, eine Messung mit einem Wattmeter und einen 
Testlauf mit einem Muster des Stromerzeugers ent-
sprechend der angenommenen Betriebslast des 
Elektrogeräts durchführen (falls möglich).

 y Aus den Tabellen 4 und 5 geht hervor, dass 
der Stromerzeuger mit einer elektrischen 
Betriebsleistung von 2,5 kW und max. elektrischen 
Leistung von 2,8 kW absolut ausreichend ist, um 
die meisten Elektrogeräte wie z. B. Winkelschleifer, 
Kreissägen, weniger leistungsstarke Kompressoren, 
elektrische Pumpen usw. anzutreiben, voraus-
gesetzt, dass nur ein Elektrogerät an diesen 
Stromerzeuger angeschlossen ist (siehe Überblick 
der Leistungsaufnahmen und verwendbarer 
Stromerzeuger weiter im Text).

 y Wenn die Schweißgeräte auf einen höheren 
Schweißstrom als ca. 140 A eingestellt werden können 
(höhere Schweißleistung), müssen Sie den 16 A-Stecker 

des Schweißgerätekabels durch einen blauen Stecker 
ersetzen, der für eine Strombelastung von 32 A aus-
gelegt ist, und zum Speisen des Schweißgerätes kön-
nen zwei digitale Stromerzeuger HERON® 8896221 
verwendet werden, die mit dem Verbindungskabel 
HERON® 8896221P verbunden sind, das mit 
einer für Strombelastung von 32 A ausgelegten 
Steckdose ausgestattet ist. Im Allgemeinen können 
Elektroschweißgeräte nicht zum Schweißen mit einem 
höheren Schweißstrom als etwa 140 A verwendet wer-
den, wenn sie an eine für 16 A ausgelegte Steckdose 
angeschlossen werden. 

 • WARNUNG
 y Schließen Sie den Stromerzeuger niemals selbst an 
das elektrische Hausnetz an!

 y Der Stromerzeuger darf nur von einem qualifi-
zierten Elektriker, der zur Durchführung dieser 
Verbindungen berechtigt ist, an das Stromnetz 
angeschlossen werden, da dieser alle Umstände 
und Risiken beurteilen kann! Der Hersteller der 
Stromerzeuger haftet nicht für Schäden, die durch 
unsachgemäßen Anschluss verursacht werden. 

 • WARNUNG
 y Wenn Sie den Stromerzeuger zur 
Stromversorgung empfindlicher Elektrogeräte 
(z. B. Computer, Fernseher usw.) verwen-
den, dürfen Sie gleichzeitig keine weiteren 
Elektrogeräte speisen, die einen Elektromotor 
haben (z. B. Hand-Elektrowerkzeuge)..

ÜBERLASTUNG DES STROMERZEUGERS 
- UNTERBRECHUNG DER STROMZUFUHR

 y Wenn eine übermäßige Strombelastung 
des Stromerzeugers infolge einer zu hohen 
Aufnahmeleistung des angeschlossenen Elektrogeräts 
oder Elektrogeräte auftritt, der Stromerzeuger die 
Stromversorgung, reduziert die Motordrehzahl und 
das rote Licht für „Overload“ leuchtet auf. In diesem 
Fall muss zunächst die Ursache der Überlastung 
beseitigt werden, die durch den Anschluss eines 
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Hochleistungsgeräts oder durch die Überschreitung 
der Gesamteingangsleistung verursacht wird, wenn 
mehrere Elektrogeräte gleichzeitig versorgt werden 
Zur Wiederaufnahme der Stromversorgung drücken 
und halten Sie die Taste „RESET“ solange, bis die 
rote Warnlampe für Überlastung erlischt und nur die 
grüne Lampe mit dem Tect „Output“ leuchtet. Das 
Stromerzeugermodell HERON® 8896221 verfügt zwar 
über Sicherungsschalter, aber zur Wiederaufnahme 
der Stromversorgung der Steckdosen nach einer 
Überlastung genügt es, nur die Taste „RESET“ zu drüc-
ken und zu halten. 

 y Falls bei dem Stromerzeugermodell HERON® 8896221 
die Stromversorgung nach dem Drücken und Halten 
der Taste „RESET“nicht aufgenommen, drücken Sie die 
Taste der Schutzschalter. Falls es auch dann zu keiner 
Wiederaufnahme der Stromlieferung kommt, wenden 
Sie sich an eine autorisierte Servicewerkstatt der Marke 
HERON®.

 y Die Steckdosen des Verbindungskabels HERON® 
8896221P verfügen über eigene, mit einem Hebel bedi-
ente Schutzschalter, die direkt an der Tafel des0Verbin-
dungskabels zusammen mit den Steckdosen angebracht 
sind.

 y Wenn sich der Stromerzeuger während des Betriebs 
ungewöhnlich verhält (z. B. plötzlicher Drehzahlabfall, 
ungewöhnliches Geräusch, Unterbrechung der 
Stromlieferung ohne Last usw.), schalten Sie ihn mit 
dem Betriebsschalter aus, um die Ursache für dieses 
nicht standardmäßige Verhalten zu ermitteln. Wenn 
ein Grund für einen nicht standardmäßigen Fehler im 
Stromerzeuger besteht, schalten Sie das Gerät sofort aus 
und stellen Sie seine Reparatur bei einer autorisierten 
HERON®-Servicestelle sicher.

Bemerkung:
 y Wenn die Leistungselektronik oder ein ande-
res Gerät so hohe Ansprüche an die Qualität der  
Spannungskurve haben, dass nicht einmal die 
digitalen Inverter-Stromgerzeuger diese nicht akze-
ptieren, versuchen Sie, eine Glühlampe (d.h. einen 
Verbraucher mit Widerstand, der eine konstante 
Leistungsaufnahme aufweist) in den Stromkreis 
zwischen dem Stromerzeuger und das versorgte 
Gerät einzubauen - dies könnte helfen.

VII. Ausschalten/
Außerbetriebsetzung 
des – Stromerzeugers
      Zum Ausschalten des Stromerzeugers schalten Sie den 

Betriebsschalter in die Position „OFF“ um.

 y Wenn Sie den Stromerzeuger nicht mehr verwenden 
wollen, schließen Sie nach dem Abschalten des Motors 
die Kraftstoffzufuhr, indem Sie das Kraftstoffventil 
in die Position „OFF“ drehen, schalten Sie das 
Tankbelüftungsventil in die Position „OFF“ und trennen 
Sie alle elektrischen Geräte vom Stromerzeuger .

      Um den Stromerzeuger schnell auszuschalten, schalten 
Sie zuerst den Betriebsschalter auf „OFF“ und dann 
führen Sie alle vorgenannten Schritte durch.

 • HINWEIS
 y Das Schließen der Kraftstoffzufuhr zum Vergaser mit 
Hilfe des Treibstoffventils ist notwendig, da sonst 
Kraftstoff, insbesondere während des Transports und 
der Handhabung, in den Motorzylinder gelangen kann, 
und der Motorzylinder muss gereinigt werden, ohne 
dass eine kostenlose Reparatur in Anspruch genommen 
werden kann.
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B) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
1) Vor dem Einsatz von Stromerzeugern und deren elek-

trischer Ausrüstung (einschließlich Kabel, Steckdosen 
und Stecker) müssen diese überprüft werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.

2) Dieser Stromerzeuger darf nicht an andere 
Stromversorgungen wie Stromnetze angeschlos-
sen werden. In besonderen Fällen, in denen der 
Stromerzeuger im Betriebsbereitschaftsmodus an 
vorhandene elektrische Anlagen angeschlossen 
werden soll, dürfen diese Verbindungen nur von 
einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, die die 
Unterschiede zwischen dem öffentlichen Stromnetz 
und dem Betrieb des elektrischen Stromerzeugers 
berücksichtigen muss. In Übereinstimmung mit die-
sem Teil der Norm ISO 8528 müssen die Unterschiede 
in der Gebrauchsanleitung angeführt sein.

3) Der Schutz vor elektrischem Schlag ist von 
Leistungsschaltern abhängig, die speziell an 
den Stromerzeuger angepasst sind. Wenn der 
Leistungsschalter ausgetauscht werden muss, muss 
er durch einen Leistungsschalter mit identischen 
Parametern und Leistungsmerkmalen ersetzt werden.

4) Aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung 
müssen nur beständige und flexible Kabel mit 
Gummiisolierung verwendet werden (die den 
Anforderungen der IEC 60245-4 entsprechen).

5) Wenn der Stromerzeuger die Anforderungen der 
Schutzfunktion „Schutz durch elektrische Trennung“ 
gemäß Anhang B; B.5.2.1.1 N ISO 8528-13 erfüllt, ist 
keine Erdung des Stromerzeugers erforderlich (siehe 
Abschnitt Erdung des Stromerzeugers).

6) Der Widerstandswert bei Verwendung von 
Verlängerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen 
darf 1,5 Ω nicht überschreiten. Die gesamte 
Kabellänge beim Leiterquerschnitt 1,5 mm2 darf 
60 m nicht überschreiten. Beim Leiterquerschnitt 
von 2,5 mm2 darf die Kabellänge nicht 100 m über-
schreiten (ausgenommen den Fall, wenn der 
Stromerzeuger die Anforderungen des „Schutzes 
durch elektrische Trennung“ in Übereinstimmung 
mit der Anlage B, B.5.2.1.1. erfüllt). EN ISO 8528-
13). Die Verlängerungskabel müssen aufgrund 
der Kühlung durch die Umgebungsluft über ihre 
gesamte Länge ausgestreckt sein.

7) Wahl der Schutzanordnung, die abhängig 
von den Eigenschaften des Stromerzeugers, 
den Betriebsbedingungen und dem benut-
zerdefinierten Erdungsanschluss getroffen 
werden muss. Diese Anweisungen und die 
Gebrauchsanweisung müssen alle Informationen 
enthalten, die der Benutzer zur korrekten 
Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen benötigt 
(Erdungsinformationen, zulässige Kabellängen, 
zusätzliche Schutzvorrichtungen usw.).

 • WARNUNG
 y Der Benutzer muss die Anforderungen der Bestimmungen 
zur elektrischen Sicherheit einhalten, die für den Ort gel-
ten, an dem der Stromerzeuger verwendet wird.

 y Starten Sie das Gerät niemals in geschlossenen 
oder teilweise geschlossenen Räumen oder bei 
unzureichender Kühlung und ohne Frischluftzufuhr. 
Der Betrieb eines Stromerzeugers in der Nähe von 
offenen Fenstern oder Türen ist wegen unzurei-
chender Abgasableitung nicht zulässig. Dies gilt 
für die Anwendung des Stromerzeugers in Gräben, 
Schächten oder Gruben im Außenbereich, wo die 
Abgase den Bereich füllen, da die eine höhere 
Dichte als Luft haben, und daher werden sie aus 
diesen Bereichen nicht gut abgeleitet. Es kann 
dadurch zur Vergiftung der in diesem Bereich arbei-
tenden Person kommen. Die Abgase sind giftig und 
enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das als farb- und 
geruchloses Gas beim Einatmen Bewusstlosigkeit, 
ggf. auch Tod verursachen kann. 
Der sichere Betrieb des Stromerzeugers in geschlos-
senen oder teilweise geschlossenen Räumen 
muss von den zuständigen Sicherheitsbehörden 
(Brandschutz, Rauchgas, Lärm usw.) bewertet und 
genehmigt werden, die alle Risiken bewerten, alle 
zulässigen Grenzwerte für Risikofaktoren bestimmen 
und beurteilen können, ansonsten ist das Betreiben 
des Motors in diesen Bereichen nicht erlaubt.

 y Benzin ist entflammbar und giftig, inklusive sei-
ner Dämpfe. Vermeiden Sie Hautkontakt mit 
dem Benzin und ein Verschlucken, atmen Sie die 
Dämpfe nicht ein. Umgang mit Benzin und das 
Betanken sind stets in gut belüfteten Bereichen 
durchzuführen, damit die Benzindämpfe nicht ein-
geatmet werden. Benutzen Sie dabei geeignete 
Schutzausrüstung, damit es bei einer zufälligen 
Verschüttung zu keinem Hautkontakt kommt.  
Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen und offe-
nes Feuer vermeiden. Vermeiden Sie Kontakt mit 
strahlenden Hitzequellen. 
Das Benzin darf nicht nachgefüllt werden, wenn der 
Stromerzeuger läuft – vor dem Tanken ist der Motor 
auszuschalten und alle seine Teile müssen vollkom-
men abgekühlt sein. 

 y Wenn Kraftstoff verschüttet wird, muss er getroc-
knet und die Dämpfe entlüftet werden, bevor der 
Stromerzeuger gestartet wird.

 y Vor der Inbetriebnahme muss sich der Bediener des 
Stromerzeugers mit allen seinen Steuerungselementen 
und insbesondere der Art vertrauch machen, wie im 
Notfall der Stromerzeuger so schnell wie möglich aus-
geschaltet werden kann. 

 y Personen ohne vorherige Einweisung dürfen den 
Stromerzeuger nicht bedienen. Vermeiden Sie auch, 
dass der Stromerzeuger durch physisch oder geistig 
unmündige Personen, Minderjährige oder unter 
Rauschmittel-, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss 
stehende Personen oder zu sehr müde Personen 
benutzt wird. Verhindern Sie die Anwendung des 
Stromerzeugers durch Kinder und sorgen Sie dafür, dass 
diese mit dem Stromerzeuger nicht spielen.

 y Der Stromerzeuger und vor allem dann der Motor und 
Auspuff sind während des Betriebs und lange Zeit nach 
dem Ausschalten sehr heiß und können Verbrennungen 
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verursachen. Beachten Sie daher die Hinweise in Form 
von Symbolen auf der Maschine. Sämtliche Personen 
(vor allem Kinder) und Tiere müssen sich daher in einer 
sicheren Entfernung vom Gerät aufhalten. 

 y Bedienen Sie den Stromerzeuger niemals 
mit nassen Händen. Es droht die Gefahr von 
Stromschlagverletzungen.

 y Verwenden Sie beim Aufenthalt in unmittelbarer Nähe 
des Stromerzeugers einen Gehörschutz, andernfalls 
kann es zu irreversiblen Gehörschäden kommen. 

 y Im Brandfall darf der Stromerzeuger nicht mit Wasser, 
sondern mit einem Feuerlöscher, der zum Löschen von 
elektrischen Leitungen bestimmt ist, gelöscht werden.

 y Bei Einatmen von Abgasen oder 
Verbrennungsprodukten aus einem Feuer lassen Sie sich 
sofort von einem Arzt beraten und suchen Sie ärztliche 
Hilfe auf.

 y Um eine ausreichende Kühlung des Stromerzeugers 
zu gewährleisten, betreiben Sie ihn mindestens 1 m 
von den Gebäudewänden oder anderen Geräte und 
Maschinen. Legen Sie niemals Gegenstände auf den 
Stromerzeuger.

 y Der Stromerzeuger darf in keinen Konstruktionen einge-
baut werden.

 y Schließen Sie an den Stromerzeuger keine ande-
ren Steckertypen an, als die den geltenden Normen 
entsprechen und für die der Stromerzeuger aus-
gelegt ist. Andernfalls droht die Gefahr von 
Stromschlagverletzungen oder Entstehung eine 
Brands. Das Anschlusskabel (Verlängerungskabel) 
der angeschlossenen Geräte muss den geltenden 
Normen entsprechen. Verwenden Sie aufgrund der 
hohen mechanischen Beanspruchung nur ein flexibles 
Gummikabel.

 y Der Überlast- und Kurzschlussschutz des Stromerzeugers 
ist von speziell entworfenen Leistungsschaltern abhän-
gig. Wenn diese Leistungsschalter ausgetauscht werden 
müssen, müssen sie durch Leistungsschalter mit densel-
ben Parametern und Eigenschaften ersetzt werden. Den 
Austausch darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke 
HERON® durchführen. 

 y Schließen Sie nur einwandfreie Geräte an den 
Stromerzeuger an, die keine Funktionsstörungen 
aufweisen. Wenn sich am Gerät ein Defekt bemerkbar 
macht (es funkelt, langsam läuft, nicht läuft, zu laut ist, 
raucht ...), schalten Sie es sofort aus, trennen es vom 
Stromerzeuger und beheben den Fehler.

 y Der Stromerzeuger darf nicht bei Regen, Wind, 
Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit außerhalb des 
Temperaturbereichs von -15 °C bis + 40 °C betrieben 
werden. Vorsicht, hohe Luftfeuchtigkeit oder Frost 
auf dem Bedienfeld des Stromerzeugers kann zu 
einem Kurzschluss und zum Tod des Bedieners durch 
Stromschlag führen. Bei Regen muss der Stromerzeuger 
unter einem Vordach platziert werden. Schützen Sie den 
Stromerzeuger während des Gebrauchs und Lagerung 
ständig von Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion, direkter 
Sonneneinstrahlung und Temperaturen über + 40 °C 
und unter -15 °C.

 y Der Stromerzeuger darf nicht in explosionsgefähr-
deten oder entflammbaren Umgebungen oder in 
Umgebungen mit hoher Brand- oder Explosionsgefahr 
betrieben werden.

 y Ändern Sie niemals die Parameter des Stromerzeugers 
(z. B. Geschwindigkeit, Elektronik, Vergaser) und 
modifizieren Sie den Stromerzeuger nicht, z. B. 
Abgasverlängerung. Alle Teile des Stromerzeugers dür-
fen nur durch Originalherstellerteile ersetzt werden, die 
für den jeweiligen Stromerzeugertyp bestimmt sind. 
Falls der Stromerzeuger nicht richtig funktioniert, wen-
den Sie sich an eine autorisierte Servicestelle der Marke 
HERON®. 

 y Nach den Hygienevorschriften darf der Stromerzeuger 
während der Nacht nicht benutzt werden, d.h. von 22.00 
bis 6.00 Uhr.
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XVI. EU-Konformitätserklärung:
Gegenstände der Erklärung - Modelle, Produktidentifizierung:

Digitale Inverter-Stromerzeuger

HERON® 8896218 (900 W/Max. 1100 W)
HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W)
HERON® 8896221 (2800 W/ Max. 3200 W)

Hersteller: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Ident.-Nr.: 49433717

erklärt, 
dass die vorgenannten Gegenstände der Erklärung in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union stehen: 2006/42 EG; (EU) 2011/65;  

(EU) 2014/30; 2000/14 EG; (EU) 2016/1628;
Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Harmonisierte Normen (inklusive ihrer Änderungsanlagen, falls diese existieren),  
die zur Beurteilung der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

EN ISO 8528-13:2016; EN 55012:2007; EN 61000-6-3:2007; EN 50581:2012

Die Zusammenstellung der technischen Dokumentation 2006/42 EG; 2000/14 EG hat Herr Martin Šenkýř mit Sitz an 
der Adresse des Herstellers durchgeführt. Technische Dokumentation (2006/42 EG; 2000/14 EG) ist an der Adresse des 

Herstellers zugänglich.

Gemessener Schallleistungspegel des Gerätes, das den jeweiligen Typ repräsentiert, und garantierter 
Schallleistungspegel siehe Kapitel Technische Daten.

EU-Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für Abgasgrenzwerte
gem. (EU) 2016/1628 (siehe Schild auf der Maschine)

Ort und Datum der Herausgabe der EU-Konformitätserklärung: Zlín 22.01.2019

Die Person, die zur Erstellung der EU-Konformitätserklärung im Namen des Herstellers berechtigt ist 
(Unterschrift, Name, Funktion): 

 
Martin Šenkýř

Vorstandsmitglied der Hersteller-AG


