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LEGENDA: 
1. Těleso 
2. Filtrační přepážka 

 
Obr. 1: Manofiltr 

 
Tabulka 1.: Provedení manofiltru 

Provedení 1. doplňková číslice 

Závit (d) 1/2“ .1 

Závit (d) 3/8“ .2 

V případě požadavku na atypické provedení bude příslušná pozice záčíslí 

nahrazena číslicí 9. 
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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky manofiltrů. 
 

I. VŠEOBECNÉ 
 
Popis 

1. Manofiltr je vyroben z temperované litiny. Filtrační přepážka je vyrobena ze 
spékané bronzi. Proti korozi je manofiltr chráněn zinkováním, příp. nátěrem. Je určen 
k zabudování do technologického zařízení. 
 
Užití 

2. Manofiltr je určen k ochraně manometrů, pneumaticky ovládaných armatur 
a obdobných zařízení před zanesením prachem v dopravních potrubích 
pneumatických doprav, v podavačích práškových materiálů, zásobnících a všude tam, 
kde by mohlo dojít k jejich zanesení částicemi materiálu obsaženými v mediu. 
 
Označení a příklad předpisu pro objednání 

3. Manofiltr se označuje názvem, číslem technických podmínek a záčíslím 
určujícím připojovací rozměr. 

4. Příklad předepsání pro objednání manofiltru s připojovacím vnějším 
závitem G 1 1/4" a vnitřním závitem G 1/2": 

Manofiltr RK 12 1070.1 
 
Pracovní podmínky 

5. Pracovní podmínky jsou dány parametry technologického zařízení, do 
něhož je manofiltr začleněn. 

6. Manofiltr není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 
 

II. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Hlavní stavební rozměry 

7. Rozměry jsou patrny z obr. 1. 

8. Hmotnost manofiltru je 0,195 kg. 
 

III. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 
 

9. U výrobce se kontroluje těsnost spoje tělesa a filtrační přepážky. Tlaková 
zkouška není požadována. 

10. Manofiltr je po montáži na stavbě podroben stavební zkoušce. Při ní se 
prověří správnost montáže a těsnost spojů. 

11. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. 
Všechny výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce manofiltru a jeho použití 
pro jiné, než výrobcem stanovené podmínky činí záruční podmínky dohodnuté ve 
smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem neplatnými. 
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IV. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY, 
NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 
Rozsah dodávky 

12. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženém v kupní smlouvě. 
Součástí dodávky jsou tyto Technické podmínky. 
 
Doprava 

13. Manofiltry se dopravují volně, jednotlivě baleny v ochranné folii. 
 
Skladování 

14. Manofiltry se skladují v suchém skladu. Je třeba zajistit, aby nedošlo 
k mechanickému poškození filtrační přepážky. 
 
Montáž 

15. Montáž se provádí podle předpisu v projektu, běžnými montážními 
pomůckami. 

 
Údržba 

16. Během provozu je nutno kontrolovat těsnost připojení manofiltru. V případě 
zanesení filtrační přepážky materiálem, je třeba ho demontovat při odstaveném 
zařízení a vyčistit tlakovým vzduchem. 

 
Likvidace 

17. Po uplynutí životnosti zařízení je nutno při jeho likvidaci postupovat podle 
zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících předpisů, příp. předpisů platných v době 
likvidace a podle vlastní směrnice uživatele zařízení. Manofiltr se likviduje po řádném 
vyčištění od dopravovaného materiálu jako železný šrot. 
 

V. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

18. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní 
zařízení, do něhož je manofiltr začleněn. Při provozu, údržbě a opravách je nutné 
postupovat dle nařízení vlády č.378/2001 Sb. 

19. Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při odstavení souvisejícího 
zařízení z provozu a při vyprázdněném dopravním potrubí. 
 

VI. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 
 

20. Manofiltr není strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 
ve znění pozdějších doplňků. Je určen k začlenění do strojního zařízení 
(technologického celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. 

21. Manofiltr není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 
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22. Manofiltr je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., pokud 
bude používán k účelům a za podmínek, pro které je určen a pro parametry, pro které 
byl objednán. 

23. Změny technického provedení, jimiž nejsou dotčeny hlavní stavební nebo 
připojovací rozměry a funkce výrobku, jsou možné. Výrobek může mít odchylky od 
vyobrazení v těchto technických podmínkách. 
 

VII. ÚDAJE O VÝROBCI 
 
RAYMAN, spol. s r. o. 
Ocelárenská 1781 
272 01 Kladno 
IČ: 475 49 122 
Tel.: 312 247 252 
E-mail: rayman@rayman.cz 
www.rayman.cz 

http://www.rayman.cz/

