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EK megfelelőségi nyilatkozat – Tanúsítjuk, hogy a következő termékek:
Tömlődob-típusok: 19 911 3XXX, 19 911 4XXX és 19 911 6XXX típusú tömlődobok
megfelelnek a következő követelményeknek: 2006/42/EK (EN ISO 12100:2010)

1. Biztonság
FIGYELMEZTETÉS!
A termékek olyan hozzáértő emberek számára készültek, akik rendelkeznek az adott felhasználáshoz való alkalmasságuk
megítéléséhez szükséges műszaki tudással. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt a termék telepítésébe,
üzemeltetésébe vagy karbantartásába fogna. A termék beépítését, üzemeltetését és karbantartását csak szakképzett
személyzet végezheti. A karbantartási vagy javítási munkálatok előtt mindig csatlakoztassa le a tömlődobot a sűrített levegőről.
Ha a dobot szét kell szerelni, akkor szüntesse meg a rugó feszességét még a további szétszerelés előtt.

2. Telepítés

A dob telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatosan bővebben lásd az útmutatóinkat: www.cejn.com/safetyreel

2.1 Összeszerelés
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2.2 Tömlőhossz
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Az ütközőgömb mozoghat befelé. A rugóerő
beállítható.
Bővebben lásd az útmutatót: www.cejn.com/
safetyreel
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2.3 A tömlődob csatlakoztatása

A dobot az alábbiak szerinti üzemi nyomású levegő/vízforráshoz csatlakoztassa:
199113150/-3152/3153/-3155/-3157/3158

199113141/-3146/3241/-3246

199113162/-3167

199113171/-3176

199113250/-3255/3253/-3258

199113271/-3276

Alkalmazás

Sűrített levegő

Sűrített levegő / víz

Sűrített levegő

Sűrített levegő

Víz

Víz

Tömlőhossz

15 m, 23 m, 30 m

18 m

23 m

15 m

15 m, 30 m

15 m

Tömlő belső átmérő

Ø 13 mm

Ø 9,5 mm

Ø 16 mm

Ø 19 mm

Ø 13 mm

Ø 19 mm

Csatlakozás

1/2 "

3/8 "

3/4”

3/4”

1/2 "

3/4”

Hőmérsékleti tartomány

-20 °C - +60 °C

-20 °C - +60 °C
(levegő) / 5 °C +60 °C (víz)

-20 °C - +60 °C

-20 °C - +60 °C

5°C - +60°C

5°C - +60°C

Üzemi nyomás max.

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

199114152/-4157/4153/-4158

199114171/-4176

199116141/-6146

199116150/-6155/6151/-6156/-6152/6157/-6153/-6158

199116170/-6175/6171/-6176

Alkalmazás

Sűrített levegő / víz

Sűrített levegő / víz

Sűrített levegő / víz

Sűrített levegő / víz

Sűrített levegő / víz

Tömlőhossz

23 m, 30 m

15 m

18 m

7 m, 15 m, 23 m,
30 m

7 m, 15 m

Tömlő belső átmérő

Ø 1/2”

Ø 3/4”

Tömlő nélküli

Tömlő nélküli

Tömlő nélküli

Csatlakozás

1/2 "

3/4”

3/8 "

1/2 "

3/4”

Hőmérsékleti tartomány

-20 °C - +60 °C
(levegő) / 5 °C +60 °C (víz)

-20 °C - +60 °C
(levegő) / 5 °C +60 °C (víz)

-28 °C - +100 °C

-28 °C - +100 °C

-28 °C - +100 °C

Üzemi nyomás max.

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

3. Használat
3.1. A tömlő kihúzása

3.2. A kábel visszaengedése

(1) Húzza ki a tömlőt a kívánt
hosszúságra.

Ha már nem kívánja tovább használni a
tömlőt, (1) egyszerűen húzza ki egy kis
távolságon és figyelje, mikor hagyja abba a
retesz a "kattogást".
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(2) A tömlő rögzítéséhez figyelje
a tömlő lassú kihúzása közben,
hogy mikor rögzül a retesz a
"kattanó" hanggal.

(2) Utána hagyja a tömlőt lassan
visszacsúszni a házba.
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Lassú visszahúzásA biztonsági dob
visszahúzó rendszerét biztonsági
tengelykapcsoló szabályozza, ami által
akár 80 %-kal lassul a visszahúzás, ami
megelőzi a sérüléseket és kíméli az eszközt.
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3.3. A tömlő nem húzódik vissza teljesen

Ha a tömlő visszahúzódás közben elakad, egyszerűen húzza ki a tömlőt teljes hosszában és
engedje, hogy szabadon, segítség nélkül visszahúzódjon. Ha továbbra is problémákat vagy
egyéb meghibásodást tapasztal, kérje ki a helyi forgalmazó tanácsát. Bővebb útmutatást
olvashat az útmutatóban a www.cejn.com/safetyreel címen.

4. Karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e gondok a tömlővel és külső alkatrészekkel. Tekintse meg a tömlőcserét részletesen bemutató
videónkat: www.cejn.com/safetyreel
- Minden sérülést és hibát azonnal ki kell javítani.
- A javításokat, a karbantartást csak képzett szakembert végezheti.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használhat!

5. Megsemmisítés/újrafelhasználás

6. Garancia

FONTOS!
Védjük együtt a természetet! A tömlődob kidobásakor
tartsa be a helyi környezetvédelmi szabályokat.

A CEJN AB két (2) éves garanciát nyújt a gyártás
időpontjától kezdődően. A garanciális ügyintézéssel
kapcsolatban viszonteladóját keresse fel.

7. Pótalkatrészek
CEJN 09-911-7054

Biztonsági okokból csak eredeti pótalkatrészeket használhat! A pótalkatrészek teljes bemutatását lásd: www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer
CEJN AB
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