PULVERIZATOR ELECTRIC RURIS RS 1800

Va multumim ca ati ales produsul RURIS RS1800 pulverizator ELECTRIC si bine ati venit in
grupul nostru de clienti.
▪ Suntem convinşi de faptul că veţi fi mulţumit de produsul nostru pentru performanţele
sale şi modul uşor de lucru.
▪ Experienţa noastră în domeniu şi folosind materiale cu o calitate superioară, a
condus la obținerea de produse eficiente ce vă oferă satisfacerea cerinţelor pentru mulţi
ani, în condiţiile în care respectaţi recomandările de folosire şi întreţinere.
▪ Acest manual de utilizare vă va aduce la cunoştinţă informaţiile necesare despre
modul de lucru cu acest produs, construcţia sa, caracteristicile tehnice şi modul de
întreţinere.

Informaţii şi suport clienţi:
Telefon: 0351 820 105
E-mail: info@ruris.ro
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I. Descrierea generală
Pulverizatorul electric RS 1800 a fost proiectat în vederea reducerii efortului şi creşterii
randamentelor şi a performanţelor de lucru. Tehnologia avansată îmbinată cu un design unic,
cu un contur neted şi compact, asigură acestui produs un transport uşor. RURIS RS 1800
este ideală pentru controlul bolilor ce afectează diferite tipuri de recoltă, flori şi plante de
grădină, precum şi pentru curăţirea spaţiului verde public, respectiv în controlul bolilor la
păsări şi în grajdurile de animale în curs de refacere. Pulverizatorul electric RURIS RS 1800
este prevăzută cu un acumulator de 12V/8Ah care permite reducerea efortului uman de 3-4
ori.
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II. Părţi componente şi caracteristicile produsului
Părţile componente: RURIS RS 1800 este alcătuit dintr-un rezervor, o bază, o baterie, o
pompă cu diafragmă, elemente pulverizatoare (tub de cauciuc, piese de schimb, orificii de
pulverizare cu difuzare rapide, vermorele), şi spătar pentru îmbrăcarea bazinului, etc.
Caracteristicile produsului:
Are un profil liniar şi modern. Linia a fost concepută respectând unduirea naturală a spatelui
uman şi cu scopul de a asigura un contact mai bun şi comoditate maximă de transport.
(1) Are un design compact şi elegant, uşor de transportat de montat şi
demontat.
(2) Este echipat cu o pompă cu presiune înaltă cu micro diafragmă pentru ca să
fie utilizată cu vermorele, variind în acest fel presiunea de atomizare între 24 bar, satisfăcând majoritatea exigenţelor.
(3) Este echipat cu o pompă micro diafragmatică de mici dimensiuni, uşoară,
presiune înaltă de atomizare, bună penetrabilitate, un raport de adeziune
crescu, durată mai mare şi o
protecţie
sporită
contra
supraîncărcărilor .
(4) Este echipat cu un voltmetru de
mare precizie şi cu o alarmă de
semnalizare a descărcării bateriei
circuitului, indicând cu exactitate
tensiunea bateriei. Alarma sună în
momentul în care tensiunea bateriei
scade sub 10,8-10,5V, evitând
aşadar continuarea lucrului cu o
sarcină de încărcare joasă şi
asigurând menţinerea bateriei într-o
stare bună, prevenind degradarea în
condiţiile unei utilizări îndelungate a
produsului.
(5) Este echipată cu un încărcător
trifazic de încărcare tip (curent
constant / tensiunea constantă /
menţinere), cu protecţie contra scurt
circuitului şi contra conexiunii
inverse. Ledul arată: roşu – bateria
se încărcă, verde – baterie încărcată
/ în stand-by.
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III. Parametri tehnici
Model
Tip acționare
Presiune Motor
Volum bazin
Baterie
Autonomie
Presiune de lucru
Lance
Manometru
Curele
Accesorii

Greutate

1. Încărcătorul:

RS1800
Motor electric
3.1L 80 PSI
18l
12V 8Ah
4h
0.2-0.4 Mpa
Telescopica metalica
Montat pe maner
Cu rezistenta superioara
Diuză cu 1 ieșire standard
Diuză cu 2 ieşiri
Diuză cu 3 ieșiri metalica
Diuză cu o ieşire – 4 zone pulverizare
5,7 kg

Input AC220V~50/Hz

Output DC12V

Tipul de vermorel / duză

Presiunea exprimată în bar

Jet l/min.

cu con

3,0~5,0

0,70~0,90

cu pulverizare dublă

2,5~4,00

1,30~1,60

cu jet

2,0~4,0

0,60~1,10

cu patru orificii reglabile

2,0~4,0

0,60~1,10

IV.Precauţii
Pe lângă respectarea indicaţiilor de precauţie cuprinse în manualul de utilizare,
operatorul are totodată obligaţia: 1. să nu pulverizeze niciodată lichide speciale; 2. să
respecte indicaţiile de siguranţă furnizate de producătorul de pesticide.
Imprudenţe
Trebuie să citiţi acest Manual de utilizare şi să respectaţi indicaţiile de utilizare.
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Operatorul are obligaţia să îmbrace mască de protecţie, cască şi
îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi impermeabili şi cizme de cauciuc.

Pesticidele trebuie pastrate in locuri unde copii nu au acces. Utilizarea
trebuie să fie făcută cu respectarea indicaţiilor producătorului.

Demontarea şi reparaţia bateriei realizate de personal nespecializat sunt
interzise. În caz de defecţiuni, contactaţi cel mai apropiat service autorizat
RURIS.

În cazul inhalării produsului, părăsiţi imediat locul de stropire-pulverizare cu
pesticide sau insecticide mergeti imediat la un punct sanitar. În cazul
intoxicării prin contaminare cu pielea, clătiţi abundent partea contaminată cu
apă. În caz de ingerare, provocaţi starea de vomă, folosind apă dulce sau
apă sărată şi duceţi-vă imediat la un spital.
Nu direcţionaţi niciodată jetul de pulverizare asupra persoanelor sau animalelor.
Nu pulverizati

Resturile chimice trebuie să fie păstrate în recipiente adecvate şi nu trebuie să fie
vărsate în soluri sau ape. Sticlele goale şi sacii trebuie să fie adunaţi şi trimişi spre
reciclare .
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Atenţie
Persoanele în condiţii de sănătate precare sau gravidele nu trebuie să
manevreze pesticide. Nu utilizati Pulverizatorul sub influenta bauturilor
alcoolice sau a drogurilor.

Nu utilizaţi niciodată acizi, substanţe alcaline ori alte soluţii inflamabile.
Nu utilizaţi substanţe foarte toxice sau pesticide puternice pentru tratarea
bolilor la salate, la zarzavaturi, copacii fructiferi, la plantele medicinale şi
la alte produse comestibile. Asiguraţi-vă ca timpul petrecut între utilizarea
pesticidelor şi consumul de alimente să fie suficient de îndelungat.
Nu aruncaţi niciodată bateriile uzate în foc şi nu le demontaţi.
Trebuie să fie adunate si reciclate.

Nu lăsaţi produsul într-un loc in care copii au acces.
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Precauţii
Substanţele chimice utilizate în Pulverizator sub presiune nu trebuie să
fie utilizate la temperaturi mai mari de 45°C. Evitaţi utilizarea pompei în
condiţii de temperatură care depăşesc 45°C sau scad sub 10°C.

Efectuaţi o probă cu apă curată pentru a verifica rezistenţa tuturor
îmbinărilor şi ca pulverizarea să fie corespunzătoare. Asiguraţi-vă ca totul
să fie în regulă înainte de a pregăti substanţa chimică de utilizat.

Pregătirea substanţelor chimice trebuie să respecte întotdeauna
indicaţiile şi formula indicată de producător. Este interzisă orice
modificare nepermisă privind diluarea substanţelor; ar putea să existe
riscul de a cauza pagube şi daune grave persoanelor, animalelor şi de a
influenţa controlul pesticidelor în natură.

La terminarea utilizării Pulverizatorului de presiune, schimbaţi-vă hainele
şi spălaţi-vă cu apă părţile corpului expuse (mâinile şi faţa). În cazul
pesticidelor foarte toxice, se recomandă efectuarea unui duş.

V. Utilizarea
1. Utilizarea încărcătorului
Asiguraţi-vă ca parametri de input să corespundă
parametrilor de alimentare a reţelei. În caz contrar, contactaţi
producătorul. Bateria pompei cu
bazin este furnizată de producător
deja în stare încărcată. Există totuşi
posibilitatea descărcării ei
în
timpul transportului; din acest
motiv, folosind un voltmetru, vă
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recomandăm să controlaţi nivelul de încărcare înainte de utilizare. Dacă indicatorul se află în
zona galbenă sau roşie
(spre exemplu, ≤ 12V), este necesar să procedaţi imediat la încărcarea bateriei. Bateria poate
să fie încărcată prin simpla inserare a ştecărului de încărcare în orificiu fără înlăturarea
pompei. Când lumina indicatorului devine verde, înseamnă că bateria este complet încărcată.
2. Voltmetrul (fig. 3)
Pulverizatorul este echipată cu un voltmetru de mare precizie pentru
măsurarea voltajului de 11V~15V. Zona verde gradată arată bateria
complet încărcată, gata de utilizare; zona galbenă arată o încărcare
insuficientă, dar sistemul poate încă să funcţioneze. Gradarea şi valorile
dincolo de banda colorată indică procentul de putere care a mai rămas
faţă de încărcarea maximă. Voltajul minim la care Pulverizatorul poate
să funcţioneze este DC 10.5~10.8V. Încărcarea trebuie să fie efectuată într-un loc închis,
uscat, ventilat şi corespunzător distanţat de sol la cel puţin 50 cm. Dacă pompa se utilizează
un interval de timp scurt, nu este necesară să o reîncărcaţi. Dacă nu aţi folosit-o un timp
îndelungat, este necesar să descărcaţi bateria complet şi să o reîncărcaţi la intervale regulate
(o dată sau de două ori pe lună), menţinând-o în condiţii de funcţionare optime.
3. Introducerea substanţelor chimice
Înainte de utilizare, scoateţi capacul rezervorului şi umpleţi rezervorul cu
substanţele chimice de utilizat, puneţi la loc capacul, aduceţi întrerupătorul
pe poziţia on şi apăsaţi maneta mânerului pentru începerea utilizării. Nu
introduceţi niciodată pompa în apă pentru a o curăţa sau a o umple.
4. Vaporizarea
Aduceţi întrerupătorul pe poziţia „-” („O” înseamnă off), îndreptaţi bara de pulverizare în
direcţia indicată şi apăsaţi maneta pentru începerea vaporizării.

Când începe vaporizarea, bara de tragere a căruciorului trebuie poziţionată la înălţimea
adecvată pentru operator Partea anterioară a chingii trebuie să fie îndoită şi înfiletată în
spaţiul corespunzător .
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1) Pulverizarea se face întotdeauna cu aceeaşi mână. Operatorul trebuie să înainteze cu
viteză constantă pentru a evita o vaporizare excesivă sau insuficientă în unele puncte;
trebuie să vaporizeze în funcţie de direcţia vântului, în general în direcţie verticală sau întrun unghi nu mai mic de 45° faţă de vânt. Poziţia operatorului trebuie să fie una superioară
şi să pulverizeze vaporii înspre jos.

(IV) Reglarea presiunii (fig. 12)
Pentru reglarea presiunii pompei, rotiţi maneta de reglare. Se poate varia
dimensiunea de vaporizare şi se poate creşte puterea de pulverizare în funcţie
de duzele utilizare şi de lucrurile care urmează să fie stropite. Rotiţi maneta de
reglare în sens orar pentru creşterea presiunii şi reducerii amplitudinii de
pulverizare. Rotiţi maneta în sens antiorar pentru reducerea presiunii şi creşterii
amplitudinii de pulverizare.
Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecţie care permite eliberare
automată a presiunii, când întrerupătorul este închis sau duzele sunt blocate în timpul
operaţiilor uzuale de stropire.
Pentru oprirea pompei, comutaţi butonul de pornire pe poziţia off şi împingeţi înainte maneta
poziţionată pe mâner pentru blocarea fluxului.

VI. Curăţarea
La terminarea fiecărei utilizări, Pulverizatorul trebuie să fie curăţată
pentru a evita formarea coroziunilor şi blocarea pulverizatorului din cauza
lichidelor pesticide. De asemenea, curăţarea regulată a produsului poate să
evite cauzarea daunelor asupra culturilor, unde un produs utilizat se poate
amesteca cu produsul rămas utilizat anterior.
Cum să efectuăm operaţiile de curăţare:
Curăţaţi suprafaţa Pompei cu bazin cu un material umed. Umpleţi
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rezervorul cu apă şi scuturaţi energic; acţionaţi pompa pentru a elimina apa utilizată pentru
curăţare prin pulverizare. Filtrele şi sprayul rezervorului pot să fie demontate pentru a fi
curăţate cu apă.

VII.

Unde să depozităm Pulverizatorul

Pulverizatorul trebuie să fie depozitată într-un loc uscat,departe de orice sursa
de caldura unde copii nu au acces.

VIII. Probleme
Probleme

Motorul nu
funcţionează, deşi
pompa este pornită.

Soluţii

Cauze
1. Presiunea este prea joasă.
2. S-a ars o siguranţă.
3. Bateria este descărcată.
4. Întrerupătorul de pornire este defect.

1. Creşteţi presiunea.
2. Înlocuiţi-o.
3. Încărcaţi-o.
4. Înlocuiţi întrerupătorul.

5. Firele s-au desprins.

5. Demontaţi baza pentru aranjarea
firelor.
6. Înlocuiţi motorul.

6. Motorul este deteriorat.
Se aud sunete ciudate 1. Şuruburile sunt slăbite.
în timp ce motorul este
pornit.

1. Strângeţi-le.

Există o pierdere în
1. Tuburile pompe sunt defecte sau deteriorate.
zona inferioară a bazei.

1. Demontaţi baza şi înlocuiţi sau
reparaţi tuburile.

Vaporizare de calitate
slabă.

1.
Presiune slabă.
2.
Orificiile din interiorul pulverizatorului
sunt înfundate.
3.
La
orificiile
pulverizatorului
şi
la
membranele
despărţitoare există pierderi.
4. Membranele despărţitoare au fost asamblate
invers.
5. La îmbinările tuburilor există pierderi.

1. Creşteţi presiunea.
2. Îndepărtaţi impurităţile.
3. Înlocuiţi membranele.

6. Bateria este descărcată.

6. Încărcaţi bateria.

4. Repoziţionaţi corect membranele.
5. Strângeţi îmbinările.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE
Producator: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Productie
Descrierea masinii: Pulverizator electric realizeaza operatii de stropit si lucrari fitosanitare
specifice.
Simbol: RS
Tip: 1800
Capacitate rezervor: 18 litri
Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator si distribuitor, in conformitate cu Directiva
2006/42/EC – masini; cerinte de siguranta si securitate și următoarele standarde EN ISO
12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013, am efectuat atestarea
conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu
principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
muncii si nu are impact negativ asupra mediului.
Testat în conformitate cu: EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-11:2000
Acest certificat de conformitate este emis în conformitate cu Directiva 2004108/EC referitoare
la compatibilitatea electromagnetică. Produsul respectă toate cerințele esențiale ale directivei
EMC.
Nota: Documentatia tehnica este detinuta de producator,
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.
Termen de valabilitate: 5 ani de la data aprobarii.
Locul si data emiterii: Craiova, 23.11.2017.
Anul aplicarii marcajului CE: 2017.
Nr. inreg. 1045/23.11.2017
Persoana autorizata si semnatura:
Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al SC RURIS IMPEX SRL

11

