Safety Reel
Vadovas

19 911 31XX PUR Suvyniojama žarna (oro)
19 911 32XX PUR Suvyniojama žarna (vandens)
19 911 41XX EPDM Suvyniojama guminė žarna (oro / vandens)
19 911 61XX Ritė be žarnos
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Naudotojo instrukcijos:
i www.cejn.com/safetyreel
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ES atitikties deklaracija Mes patvirtiname, kad toliau įvardinti gaminiai:
19 911 3XXX, 19 911 4XXX ir 19 911 6XXX tipo suvyniojama žarna atitinka:
2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)

1. Sauga
ĮSPĖJIMAS!
Gaminiai yra skirti naudoti specialistams, turintiems techninių įgūdžių, būtinų vertinant gaminių tinkamumą konkretiems
pritaikymams. Atidžiai perskaitykite visas saugos instrukcijas ir tik po to montuokite, naudokite ar prižiūrėkite šį gaminį.
Gaminio montavimo, paleidimo ir priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Prieš atlikdami priežiūros ir
remonto darbus, visada atjunkite suvyniotą žarną nuo oro šaltinio. Jei ritę būtina išmontuoti, prieš ardydami atlaisvinkite
spyruoklės įtempimą.

2. Montavimas

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie ritės montavimą ir naudojimą, peržiūrėkite instrukcijas svetainėje www.cejn.com/safetyreel

2.1 Surinkimas
102 mm

2

/ 4 col.

127 mm / 5 col.

1

N

i

3

Tvirtinimo padėtys
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Svirties padėtys
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2.2 Žarnos ilgis
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0,1–5,0 m

Stabdiklį galima pastumti į vidų.
Spyruoklės jėgą galima reguliuoti
Daugiau informacijos rasite instrukcijose
svetainėje www.cejn.com/safetyreel
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2.3 Suvyniojamos žarnos prijungimas

Prijunkite žarną prie oro ar vandens šaltinio su tinkamu darbiniu slėgiu taip:
199113150/-3152/3153/-3155/-3157/3158

199113141/-3146/3241/-3246

199113162/-3167

199113171/-3176

199113250/-3255/3253/-3258

199113271/-3276

Taikymas

Suspaustam orui

Suspaustam orui /
vandeniui

Suspaustam orui

Suspaustam orui

Vandeniui

Vandeniui

Žarnos ilgis

15 m, 23 m, 30 m

18 m

23 m

15 m

15 m, 30 m

15 m

Žarnos vidinis skersmuo

Ø 13 mm

Ø 9,5 mm

Ø 16 mm

Ø 19 mm

Ø 13 mm

Ø 19 mm

Sujungimas

1/2 col.

3/8 col.

3/4 col.

3/4 col.

1/2 col.

3/4 col.

Temperatūra

-20 °C–+60 °C

-20 °C–+60 °C
(orui) / 5 °C–+60 °C
(vandeniui)

-20 °C–+60 °C

-20 °C–+60 °C

5 °C–+60 °C

5 °C–+60 °C

Maksimalus darbinis slėgis

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

Taikymas

Suspaustam orui /
vandeniui

Suspaustam orui /
vandeniui

Suspaustam orui /
vandeniui

Suspaustam orui /
vandeniui

Suspaustam orui /
vandeniui

Žarnos ilgis

23 m, 30 m

15 m

18 m

7 m, 15 m, 23m, 30 m

7 m, 15 m

Žarnos vidinis skersmuo

Ø 1/2 col.

Ø 3/4 col.

Be žarnos

Be žarnos

Be žarnos

Sujungimas

1/2 col.

3/4 col.

3/8 col.

1/2 col.

3/4 col.

Temperatūra

-20 °C–+60 °C
(orui) / 5 °C–+60 °C
(vandeniui)

-20 °C–+60 °C
(orui) / 5 °C–+60 °C
(vandeniui)

-28 °C–+100 °C

-28 °C–+100 °C

-28 °C–+100 °C

Maksimalus darbinis slėgis

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

3. Naudojimas
3.1 Žarnos ištraukimas
(1) Ištraukite žarną iki
reikiamo ilgio.

3.2 Žarnos įtraukimas
Norėdami atrakinti žarną baigę darbą,
(1) tiesiog ištraukite nedidelę žarnos dalį ir
klausykitės, kol fiksatorius nustos spragsėti.
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(2) Tada leiskite žarnai iš lėto susitraukti
atgal į korpusą.

(2) Norėdami užfiksuoti žarną,
lėtai ištraukite šiek tiek žarnos
ir klausykitės, kol spragtelės
fiksatorius.

1

Lėtas įtraukimas Suvyniojama žarna turi
apsauginę sankabą, kuri užtikrina,
kad įtraukimo sistema veiktų 80 % lėčiau,
tuo apsaugodama naudotoją nuo
sužalojimų, o įrangą nuo dėvėjimosi.
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3.3 Žarna nesusitraukia iki galo

Jei žarna įstringa ją įtraukiant, tiesiog ištraukite žarną per visą ilgį ir leiskite jai laisvai susitraukti.
Jei kyla daugiau problemų arba kitų gedimų, pagalbos kreipkitės į vietinį gaminio platintoją.
Jei reikia papildomos pagalbos, žr instrukcijas svetainėje www.cejn.com/safetyreel .

4. Priežiūra

– Reguliariai tikrinkite, ar nėra problemų, susijusių su žarna ir išorinėmis dalimis. Jei norite gauti išsamių nuorodų, kaip pakeisti žarną,
peržiūrėkite instrukcijas svetainėje www.cejn.com/safetyreel
– Bet kokius defektus ar pažeidimus reikia nedelsiant pašalinti.
– Remonto ir priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas technikas.
– Naudokite tik originalias atsargines dalis!

5. Išmetimas / perdirbimas

6. Garantija

SVARBI INFORMACIJA!
Padėkite mums saugoti aplinką. Išmeskite suvyniojamą
žarną tik laikydamiesi vietinių aplinkosaugos reikalavimų.

CEJN AB teikia dviejų (2) metų garantiją nuo pagaminimo
datos. Jei turite klausimų dėl garantijos, kreipkitės į pardavėją.

7. Atsarginės dalys
CEJN 09-911-7054

Naudokite tik originalias atsargines dalis. Visą atsarginių dalių informacija peržiūrėkite svetainėje www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer
CEJN AB
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