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CEJN AB 
Rattvägen 1 

S-541 34 Skövde
Sweden

www.cejn.com

Edition B - 2021-05-31

19 911 20XX – Schlauchaufroller, klein (Druckluft) 
19 911 21XX – Schlauchaufroller, mittelgroß (Druckluft) 
19 911 22XX – Schlauchaufroller, klein/mittelgroß (Wasser)
19 911 24XX – Schlauchaufroller, klein/mittelgroß (Atemluft)
19 911 25XX – Schlauchaufroller, klein/mittelgroß (Gummischlauch)

Gebruiksaanwijzing: 
www.cejn.com/safetyreel

Handleiding

WAARSCHUWING! 
De producten zijn bedoeld voor gebruik door bekwame personen die over de technische vaardigheden beschikken die nodig 
zijn om de geschiktheid van de producten voor specifieke toepassingen te bepalen. Lees alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig 
door voordat u begint met het installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Alleen bevoegd personeel dient de 
installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud van dit product op zich te nemen. Ontkoppel altijd de slanghaspel van de luchtbron 
voorafgaand aan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Indien de haspel gedemonteerd moet worden, moet u eerst de 
veerspanning verminderen voordat u hem verder uit elkaar gaat halen.

1. Veiligheid  

2.1 Monteren
 Bekijk voor meer informatie over het installeren en bedienen van de haspel onze instructievideo's op www.cejn.com/safetyreel

2. Installatie  

EU-Konformitätserklärung – Wir erklären hiermit, dass die folgenden Produkte: 
Schlauchaufroller der Typen 19 911 20XX, 19 911 21XX, 19 911 22XX, 19 911 24xx und 
19 911 25xx folgender Richtlinie entsprechen: 2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)

De stopbal mag naar binnen worden verplaatst. 
De veerkracht hoeft niet te worden aangepast. 
Bekijk voor meer informatie de videoinstructie 
op www.cejn.com/safetyreel

2.2 Slanglengte
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2.3 De slanghaspel aansluiten 
Sluit de haspel als volgt en met de juiste werkdruk aan op de lucht- of waterbron: 

199112020/-21 199112022/-23 199112040/-41 199112080/-81/-
82/-83

199112120/-21 199112130/-31

Toepassing Perslucht Perslucht Perslucht Perslucht Perslucht Perslucht

Slanglengte 7 m 10 m 5 m 10 m 17 m 14 m

Inwendige slangdiameter Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 11 mm Ø 8 mm Ø 8 mm Ø 9,5 mm

Aansluiting 1/4" 1/4" 1/2" eSafe 1/4" 3/8"

Temperatuurbereik -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C

Max. werkdruk 16 bar 16 bar 12 bar 16 bar 16 bar 16 bar

199112132/-33 199112140/-41 199112150/-51 199112180/-81/-
82/-83

199112230/-31 199112240/-41

Toepassing Perslucht (anti-vonk) Perslucht Perslucht Perslucht Water Water

Slanglengte 14 m 10 m 8 m 17 m 14 m 10 m

Inwendige slangdiameter Ø 9,5 mm Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 8 mm Ø 9,5 mm Ø 11 mm

Aansluiting 3/8" 1/2" 1/2" eSafe 3/8" 1/2"

Temperatuurbereik -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C

Max. werkdruk 12 bar 12 bar 10 bar 16 bar max. 7 bar (60 °C), 
max. 9 bar (20 °C)

max. 7 bar (60 °C), 
max. 9 bar (20 °C)

3. Gebruik 
3.1 De slang uittrekken 

(1) Trek de slang uit op de 
gewenste lengte.
(2) Als u de slang wilt 
ontgrendelen, trekt u hem 
langzaam een klein beetje 
uit totdat u de klink hoort 
vastklikken. 

3.2 De slang oprollen 

Wanneer u de slang wilt ontgrendelen als u 
klaar bent met het gebruik ervan, (1) trekt u 
de slang een klein beetje uit en wacht dan 
tot de klink stopt met "klikken". 
(2) Laat de slang daarna langzaam terug de 
behuizing in rollen. 

Traag intrekken 
De nieuwe Veiligheidshaspel 
is uitgerust met een sterke 
centrifugale breking van de trommel 
gecombineerd met een sterke 
veerkracht, waardoor de slang 
langzaam en strak wordt ingetrokken 
voor een veilige werkomgeving.

Als de slang blijft steken bij het intrekken, trek de slang dan tot de volledige 
lengte uit en laat de slang vrij intrekken zonder hulp. Als u verdere problemen of 
andere storingen ervaart, neem dan contact op met uw lokale distributeur voor 
advies. Bekijk verschillende video‘s op www.cejn.com/safetyreel voor meer hulp

3.3 De slang kan niet volledig worden ingetrokken

4. Onderhoud 
- Controleer regelmatig of er geen problemen zijn met de slang, slangdoorvoer of met externe onderdelen.  

Voor gedetailleerde instructies over het vervangen van de slang, kunt u de instructievideo's op www.cejn.com/safetyreel bekijken
- Schade of gebreken moeten meteen worden verholpen. 
- Reparaties en onderhoud dienen alleen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. 
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt!

5. Verwijdering/Recycling 
BELANGRIJK! 
Denk net als wij aan het milieu. Voer de slanghaspel af in 
overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.

6. Garantie
CEJN AB geeft twee (2) jaar garantie vanaf de fabricagedatum. 
Neem contact op met uw distributeur voor informatie over de garantie.

7. Reserveonderdelen
Om veiligheidsredenen mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt. Kijk voor een compleet overzicht van alle 
reserveonderdelen op www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer 
CEJN AB

NL


