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In gebruik nemen.

Plaats de cabine vlak op een stevige vloer, in de buurt van een geaard stopcontact.
Monteer een goed passende buis of slang op de uitblaas opening.

Verwijder de plastic beschermlaag van de plexiglas bovenplaat.

 Verpakkingsmateriaal:  Houd  het  plastic  verpakkingsmateriaal  buiten  bereik
van kinderen, gezien dit bij inname de ademhaling kan belemmeren.

Plaats een emmer of bak onder de uitlooppijp.

Steek de stekker in het stopcontact.
 Verwijder na gebruik de stekker. 

Zet de stekkerschakelaar op 1 (= aan).

Waarschuwing.

 Deze spuitcabine is niet bestemd voor brandbare materialen ( verf,  verdunner,
thinner, wasbenzine enz. ) en gevaarlijke stoffen.

Neem de op het  te  spuiten  product  vermelde veiligheidswaarschuwingen altijd  in
acht.

Motor.

De afzuigmotor bestaat uit een verzinkt plaatstalen huis waarin een buitenlopermotor
met een centrifugaal-waaier is ondergebracht.
Deze waaier heeft achterovergebogen schoepen en is direct gekoppeld op de motor.
De gehele combinatie is zowel statisch als dynamisch uitgebalanceerd.

Bescherming.

De afzuigmotor is voorzien van een buitenlopermotor met gesloten kogellagers die
een trillingsvrije werking garanderen.
Voor  een  optimale  bescherming  van  de  motor  is  in  de  motorwikkeling  een
thermocontact opgenomen, dat bij oververhitting de stroom uitschakelt.

 Zet de Stekkerschakelaar op 0 (= uit) als de motor thermisch uitvalt, zodat deze
na het afkoelen niet ongewenst weer aangaat.

 
Onderhoud.
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Het onderhoud van de motor beperkt zich tot het eventueel inspecteren en reinigen
van de waaier / motorunit.
De motoren behoeven geen smering of onderhoud.

De filters  bestaan  uit  aktief  koolstof  en moeten  iedere 150  gebruiksuren  worden
vervangen.

Technische gegevens.
NR. Capaciteit Toerental Vermogen Stroom

M³ /h omw. /min Watt Ampère
C 6 320 2320 76 0.34
C 8 705 2610 108 0.47
C 10 1005 2645 181 0.84
C 12 1005 2645 181 0.84

Geluidsuitstraling bij maximaal toerental.
NR. Geluidvermogenniveau in dB

125 250 1K 2K 4K 8K
C 6 76 70 67 58 56 50
C 8 54 46 59 55 48 46
C 10 76 76 69 67 66 62
C 12 76 76 69 67 66 62

Maten afzuigmotor.
NR. Maten in mm

Hoog Breed Buis/slang diameter
C 6 175 244 125
C 8 210 334 160
C 10 225 334 250
C 12 225 334 250
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