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Safety Reel
Handleiding

19 911 31XX PUR slanghaspels (lucht)
19 911 32XX PUR slanghaspels (water)
19 911 41XX EPDM rubberen slanghaspels (lucht/water)
19 911 61XX slanghaspels zonder slang
Edition A - 2017.11.03

Gebruiksaanwijzing:
i www.cejn.com/safetyreel

CEJN AB
Hasslumsvägen 33
S-541 25 Skövde
Sweden
www.cejn.com

EG-verklaring van overeenstemming - Wij verklaren dat de hieronder
beschreven producten: Slanghaspel type 19 911 3XXX, 19 911 4XXX en
19 911 6XXX voldoen aan: 2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)

1. Veiligheid
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.

2. Installatie

Lees voor meer informatie over het installeren en bedienen van de haspel onze instructies op www.cejn.com/safetyreel
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2.2 Slanglengte
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0,1 - 5,0 m

De stopbal mag naar binnen worden verplaatst.
De veerkracht kan worden aangepast.
Lees voor meer informatie de instructies op
www.cejn.com/safetyreel
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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:
199113150/-3152/3153/-3155/-3157/3158

199113141/-3146/3241/-3246

199113162/-3167

199113171/-3176

199113250/-3255/3253/-3258

199113271/-3276

Toepassing

Perslucht

Perslucht / water

Perslucht

Perslucht

Water

Water

Slanglengte

15 m, 23 m, 30 m

18 m

23 m

15 m

15 m, 30 m

15 m

Inwendige slangdiameter

Ø 13 mm

Ø 9,5 mm

Ø 16 mm

Ø 19 mm

Ø 13 mm

Ø 19 mm

Aansluiting

1/2"

3/8"

3/4"

3/4"

1/2"

3/4"

Temperatuurbereik

-20 °C - +60 °C

-20 °C - +60 °C
(lucht) / +5 °C +60 °C (water)

-20 °C - +60 °C

-20 °C - +60 °C

+5 °C - +60 °C

+5 °C - +60 °C

Max. werkdruk

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

Toepassing

Perslucht / water

Perslucht / water

Perslucht / water

Perslucht / water

Perslucht / water

Slanglengte

23 m, 30 m

15 m

18 m

7 m, 15 m, 23 m, 30 m

7 m, 15 m

Inwendige slangdiameter

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Zonder slang

Zonder slang

Zonder slang

Aansluiting

1/2"

3/4"

3/8"

1/2"

3/4"

Temperatuurbereik

-20 °C - +60 °C
(lucht) / +5 °C - +60
°C (water)

-20 °C - +60 °C
(lucht) / +5 °C - +60
°C (water)

-28 °C - +100 °C

-28 °C - +100 °C

-28 °C - +100 °C

Max. werkdruk

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

3. Gebruik
3.1 De slang uittrekken
(1) Trek de slang uit op de
gewenste lengte.

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".
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(2) Als u de slang wilt
ontgrendelen, trekt u hem
langzaam een klein beetje uit
totdat u de klink hoort
vastklikken.

(2) Laat de slang daarna langzaam terug de
behuizing in rollen.
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Traag intrekken
De veiligheidshaspel is uitgerust met een
intreksysteem met een
veiligheidskoppeling, waardoor de slang
tot 80% langzamer wordt ingetrokken.
Dit voorkomt verwondingen en maakt de
haspel bovendien eenvoudiger in gebruik.
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3.3 De slang kan niet volledig worden ingetrokken

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. Lees de instructies op www.cejn.com/
safetyreel voor meer hulp.

4. Onderhoud

- Controleer regelmatig of er geen problemen zijn met de slang en de externe onderdelen. Voor gedetailleerd advies over het vervangen van
de slang, kunt u de instructies 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

6. Garantie

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

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

7. Reserveonderdelen
CEJN 09-911-7054

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
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