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BELANGRIJKE OPMERKING: hoewel het mogelijk is dat bij verschillende modellen van deze apparatuur sprake is 
van dezelfde onderdelen, systemen, componenten en bedieningsprocedures, kunnen de in de afbeeldingen in  
deze handleiding getoonde modellen variëren.  

Deze handleiding betreft de volgende modellen en beschrijft hun capaciteiten bij benadering: 

Model: Capaciteit: 

100-HP 100 l  
100-HP-CE 100 l 
100-HP-J. 100 l 

200-HP 200 l 
200-HP-CE 200 l 

Deze gebruikershandleiding is oorspronkelijk in het Engels geschreven. 

Dit exemplaar is een vertaling.  
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1.0 Inleiding 

 Hoofdcomponenten  ___________________________________________   

1: Hopperdeksel (facultatief) 
2: Hopper 
3: Drukvat 
4: Handgatdeksel 
5: Vergrendeling 
6: Twinline-snelkoppelaansluitingen 
7: Smoorklep  
8: Afsluiting avegaarkanaal  
9: Aansluiting straalslang 
10: Vochtafscheider luchtmotor 
11: Smeerpomp luchtmotor 
12: Opvangdop 
13: Luchtmotor 
14: Kettingbeschermer avegaar  
      en knop voor handmatige rotatie 
15: Actuator media 
16: Pop-up 
17: Roerijzer en ketting 
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Hoofdcomponenten (vervolg)  ___________________________________________  

18: Uitlaatklep  
19: Geluiddemper 
20: Noodstopknop 
21: Meter leidingdruk 
22: Hendel regulateur straaldruk 
23: Meter straaldruk 
24: Hendel regulateur aanvoerdruk media 
25: Meter aanvoerdruk media 
26: Vochtafscheider bedieningspaneel 
27: Bedieningspaneel 
28: Indicator activiteit roersysteem 
29: Kogelklep hoofdluchttoevoer 
30. Aansluiting voor toevoerleiding 
31: Regelklep aan/uit 
32: Secundaire waterafscheider 
33: Regulateur straaldruk 
34: Straalslang 
35: Sproeierhouder 
36: Sproeier  
37: Twinline  
38: Dodemanshendel  
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2.0 Veiligheids-
controlelijst 

O OVERTUIG U ERVAN DAT DE CAPACITEIT VAN DE 
OVERDRUKONTLASTINGSKLEP GELIJK IS AAN OF HOGER IS DAN DIE  
VAN DE PERSLUCHTTOEVOER. 

o Deze unit is uitgerust met een noodstopsysteem. Alvorens de unit te 
bedienen, dient u ervoor te zorgen dat u zowel de locatie als het 
gebruik hiervan terdege begrijpt. 

o Deze unit is een hogedruksysteem. Afstellingen, onderhoud en reparaties 
eraan horen uitsluitend door afdoende getrainde personen te worden 
verricht. 

o De inkomende druk mag nooit hoger zijn dan 8,6 bar (125 psi), 
ongeacht het model. 

o Om ophoping van elektrostatische lading en elektrische ontlading te 
voorkomen, moet zowel de unit als het te bewerken stuk naar behoren 
worden geaard en verbonden. 

o Operators en anderen die zich in de buurt van straalwerkzaamheden 
bevinden horen altijd oog- en gehoorbescherming te dragen, evenals 
een goedgekeurd ademhalingstoestel en beschermende kleding, een en 
ander afhankelijk van de soort coating of verontreinigende stof die wordt 
verwijderd. 

o De operator en anderen die zich binnen 1 m van de sproeier bevinden, 
kunnen worden blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 120 
dB(A).  

o Richt de straalsproeier nooit op uzelf of anderen. 
o Als er niet door Sponge-Jet geleverde dodemanshendels worden 

gebruikt, zijn onbedoeld opstarten en onveilige uitschakeling mogelijk, 
waarbij kans bestaat op lichamelijk letsel. 

o Verricht nooit onderhoud of reparaties aan de unit terwijl deze onder 
druk staat. 

o De unit mag nooit worden gebruikt terwijl één of meer onderdelen 
versleten of defect zijn. 

o Er mogen nooit aanpassingen aan het drukvat worden aangebracht (in de 
vorm van lassen of anderszins); hierdoor komen alle certificaties 
onmiddellijk te vervallen. 
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Ga als volgt te werk alvorens de Feed Unit onder druk te 
zetten en te bedienen: 
o Controleer of de unit stevig en stabiel staat. 
o Alle pneumatische leidingen moeten worden geïnspecteerd op gaatjes, 

slijtage en lekvrije aansluiting. 
o Het handgatdeksel hoort zowel vóór als tijdens het gebruik aanwezig te 

zijn en stevig vast te zitten.  
o Alle koppelingen van de luchttoevoerslang en de straalslang moeten 

voorzien zijn van veiligheidspinnen en een extra beveiligingssysteem om 
onbedoelde loskoppeling tegen te gaan. 

o De unit mag nooit worden gebruikt als de kettingbeschermer van de 
avegaar niet aanwezig is.  

o Vóór alle activiteiten (behalve de normale bedrijfsmodus) moet in het 
gehele systeem de overdruk worden ontlast.
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3.0 Vereisten 

3.1 Luchttoevoer/compressor   ______________________________________________________________  

De unit heeft schone, droge perslucht nodig met voldoende volume en druk 
gezien de maat van de sproeier en de gewenste straaldruk.  

De inkomende druk is gewoonlijk 8,6 bar (125 psi), met een minimum van 
1 bar (15 psi) 

Opmerking: in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad zijn extra 
vochtafscheiders nodig. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereisten metrisch (m3/min) 
Maat van sproeier   4,1 bar 4,8 bar 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar 8,3 bar 

Nr. 6 
9,5 mm 

Sproeier          3,6           4,0           4,6           4,9             5,5             6,2  

Feed Unit          1,1           1,1           1,1           1,1             1,1             1,1  

Reserve          0,9           1,0           1,1           1,2             1,3             1,5  

Totaal           5,6           6,2           6,8           7,2             8,0             8,8  

Nr. 7 
11 mm 

Sproeier          4,8           5,5           6,1           6,8             7,2             8,5  

Feed Unit          1,1           1,1           1,1           1,1             1,1             1,1  

Reserve          1,2           1,3           1,5           1,6             1,7             1,9  

Totaal          7,1           7,9           8,7           9,5           10,0           11,5  

Nr. 8 
12,5 mm 

Sproeier          6,3           7,1           7,9           8,7             9,6           11,1  

Feed Unit          1,1           1,1           1,1           1,1             1,1             1,1  

Reserve          1,5           1,7           1,8           2,0             2,1             2,4  

Totaal          9,0           9,9          10,9          11,9           12,8           14,7  

Nr. 10 
15 mm 

Sproeier         10,1          11,4          12,8          14,3           15,5           17,3  

Feed Unit          1,1           1,1           1,1           1,1             1,1             1,1  

Reserve          2,2           2,5           2,8           3,1             3,3             3,7  

Totaal         13,4          15,1          16,7          18,5           20,0           22,1  

Nr. 12 
18 mm 

Sproeier         14,2          16,3          18,4          19,8           22,6           28,6  

Feed Unit          1,1           1,1           1,1           1,1             1,1             1,1  

Reserve          3,1           3,5           3,9           4,2             4,8             5,9  

Totaal         18,3          20,9          23,4          25,1           28,5           35,7  
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                        Vereisten imperiaal (CFM) 
Maat van sproeier   60 psi 

4,1 bar 
70 psi 
4,8 bar 

80 psi 
5,5 bar 

90 psi 
6,2 bar 

100 psi 
6,9 bar 

120 psi 
8,3 bar 

Nr. 6 
9,5 mm 
3/8 inch 

Sproeier          126           143           161           173            196            220  

Feed Unit           40            40            40            40              40              40  

Reserve           33            37            40            43              47              52  

Totaal          199           220           241           256            283            312  

Nr. 7 
11 mm 

7/16 inch 

Sproeier          170           194           217           240            254            300  

Feed Unit           40            40            40            40              40              40  

Reserve           42            47            51            56              59              68  

Totaal          252           281           308           336            353            408  

Nr. 8 
12,5 mm 
1/2 inch 

Sproeier          224           252           280           309            338            392  

Feed Unit           40            40            40            40              40              40  

Reserve           53            58            64            70              76              86  

Totaal          317           350           384           419            454            518  

Nr. 10 
15 mm 
5/8 inch 

Sproeier          356           404           452           504            548            611  

Feed Unit           40            40            40            40              40              40  

Reserve           79            89            98           109            118            130  

Totaal          475           533           590           653            706            781  

Nr. 12 
18 mm 
3/4 inch 

Sproeier          500           575           650           700            800         1.010  

Feed Unit           40            40            40            40              40              40  

Reserve          108           123           138           148            168            210  

Totaal          648           738           828           888         1.008         1.260  

 

3.2 Vereisten - luchttoevoer 
Deze unit heeft een standaardpijp met een doorsnede van 50 mm (2 inch), 
die gewoonlijk voorzien is van een universele 4-nokskoppeling met dezelfde 
doorsnede. De luchttoevoerslang moet voorzien zijn van een passende 
connector; zo niet, dan moeten beide connectoren door een passende set 
worden vervangen. 
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Voor de minimale binnendiameter van toevoerslangen met een lengte tot 50 
m moet de onderstaande tabel worden gevolgd. Voor slangen met een lengte 
van 50 tot 90 m moet een diameter worden aangehouden die ten minste één 
maat groter is dan in onderstaande tabel aangegeven staat. Als een dikkere 
slang wordt gebruikt, is er minder drukverlies.  

OPMERKING: sommige compressoren hebben een luchtuitlaat met een 
onvoldoende diameter. De luchtuitlaat van de gebruikte compressor mag 
echter niet kleiner zijn dan de aanbevolen diameters per de onderstaande 
tabel. 

 

 Sproeiernummer/ Minimale 
 opening binnendiameter
  toevoerslang 
 nr. 6 / 9,5 mm (3/8 inch) 38 mm (1½ inch) 

 nr. 7 / 11 mm (7/16 inch) 50 mm (2 inch) 

 nr. 8 / 12,5 mm (1/2 inch) 50 mm (2 inch) 

 nr. 10 / 16 mm (5/8 inch) 64 mm (2½ inch) 

 nr. 12 / 19 mm (3/4 inch) 76 mm (3 inch) 

 

3.3 Straalslangen  ______________________________________________________________  

Voor het stralen van Sponge Media is eerder een straalslang met een lengte 
van 90 m met succes gebruikt. Het verdient echter aanbeveling om bij de 
keuze tussen lange luchttoevoerslangen of lange straalslangen de 
straalslangen zo kort te houden als praktisch mogelijk is. Hier volgt een lijst 
van aanbevelingen voor de maximale lengte van straalslangen: 

• Gebruik tot 15 m een straalslang met een binnendiameter van 32 mm 
(1,25 inch), ofwel zelfstandig of met een verlengstuk.  

• Verlengstukken met een lengte van ten hoogste 30 m moeten een 
binnendiameter hebben van ten minste 32 mm (1,25 inch).  

• Verlengstukken met een lengte van meer dan 30 m moeten een 
binnendiameter hebben van ten minste 38 mm (1,5 inch). Bij gebruik 
van een dikkere slang is er minder drukverlies. 
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3.4 Omgevingstemperatuur   ______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 0 °C (32 °F).  

Als dit niet het geval is, moeten de volgende instructies worden opgevolgd:  

a) Gebruik in de smeerpomp pneumatische olie voor gebruik bij lage 
temperaturen. 

b) Beperk de vochtigheid in de luchttoevoer tot een minimum. 

c) Als er in de regelaars of het drukvat een laagje ijs aanwezig is, moet de 
machine mogelijk worden ontdooid alvorens opnieuw te worden gestart. Het 
verdient aanbeveling om de lengte van de stilstandtijd met kans op 
bevriezing tot een minimum te beperken. 

 

3.5 Opvang 

Aangezien de Sponge-Jet Sponge Media recyclebaar zijn, is de opvang ervan 
een integraal aspect van het Sponge-Jet-proces. De juiste opvang en het 
recyclen ervan zijn dus bijzonder belangrijk. 

Normaal gesproken is dit resultaat gemakkelijk te realiseren met licht plastic 
dekmateriaal of mesh. Bij projecten waarbij sprake is van gevaarlijke 
materialen, hoge wind of andere lastige omstandigheden is de opvang 
complexer en moet er mogelijk gebruik worden gemaakt van een 
afzuigsysteem. 

Door de omgeving waarin het werk moet plaatsvinden vooraf te reinigen, 
kunt u zowel stof en afval als de hiermee gepaard gaande 
apparatuurproblemen tot een minimum beperken.  

Alle plaatselijke, nationale en Europese richtlijnen in verband met de 
juiste opvang, ventilatie en toezichtprocedures moeten te allen tijde 
worden opgevolgd.  

 

32 ºF 
 

 0 ºC 
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4.0 Bediening  

Deze apparatuur hoort uitsluitend te worden bediend overeenkomstig de 
instructies in deze handleiding.  

 
Ga als volgt te werk alvorens de Feed Unit onder druk te 
zetten en te bedienen: 
o Controleer of de Feed Unit stevig en stabiel staat. 
o Alle pneumatische leidingen moeten worden geïnspecteerd op gaatjes, 

slijtage en lekvrije aansluiting. 
o Het handgatdeksel hoort zowel vóór als tijdens het gebruik aanwezig te 

zijn en stevig vast te zitten.  
o Alle koppelingen van de luchttoevoerslang en de straalslang moeten 

voorzien zijn van veiligheidspinnen en een extra beveiligingssysteem om 
onbedoelde loskoppeling tegen te gaan. 

o De Feed Unit mag nooit worden gebruikt als de kettingbeschermer van 
de avegaar niet aanwezig is.  

o Vóór alle activiteiten (behalve de normale bedrijfsmodus) moet in het 
gehele systeem de overdruk worden ontlast. 
 

4.1 Bediening van de Feed Unit  ______________________________________________________________   

Controleer of de unit stevig genoeg vaststaat om te worden gebruikt. 

Inspecteer alle aansluitingen van de straalslang en de luchttoevoerslang. 
Vervang of repareer versleten of beschadigde onderdelen. Zorg ervoor dat 
alle koppelingen voorzien zijn van de juiste pakkingen, veiligheidspinnen en 
een extra beveiligingssysteem. Overtuig u ervan dat deze allemaal naar 
behoren geïnstalleerd zijn. 

Sluit de compressor op de aansluiting voor de toevoerleiding aan en zet 
het geheel vast met veiligheidspinnen en het extra beveiligingssysteem. 
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Breng het handgatdeksel, compleet met pakking, aan. 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Sluit de straalslang aan en zet deze vast met veiligheidspinnen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 ______________________________________________________________  

Controleer of de smoorklep open staat. 

 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Sluit de Twinline-snelkoppelaansluitingen (in en uit) aan. 
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Vul de Feed Unit via de hopper. 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Controleer of de kogelklep van de hoofdluchttoevoer dicht staat en vul dan 
de toevoerleiding.  

 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Open de kogelklep van de hoofdluchttoevoer. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ______________________________________________________________  

Trek de noodstopknop uit. 
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 ______________________________________________________________  

Om te beginnen met stralen, hoort u nu de dodemanshendel te ontgrendelen 
door de veiligheidspal in te drukken. 

 

 

 

 

 
 
 

 ______________________________________________________________  

 

Knijp de dodemanshendel in en wacht 5 à 10 seconden totdat de stroom 
van Sponge Media begint. 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Regel de straaldruk en de aanvoerdruk van de media naar wens bij.  

 

 

 

 

 
           

Typische aanvoerdruk media 

Maat van sproeier Aantal recycleringen van  Bruikbare mix 
     Sponge Media 
  1 – 3 4 – 6 7 – 12 

  Nr. 7  10 mm7/16 inch 2,0 30 1,5 20 0,7 10 

  Nr. 8  12 mm 1/2 inch 2,8 40 2,0 30 1,5 20 

  Nr. 10 15 mm 5/8 inch 3,4 50 2,8 40 2,0 30 

  Nr. 12 18 mm 3/4 inch 4,1 60 3,4 50 2,8 40 
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Controleer of de knop voor handmatige rotatie draait, of de smeerpomp 
voor de luchtmotor 1 à 2 druppels per minuut afgeeft en of de indicator 
voor activiteit van het roersysteem actief is (d.w.z. afwisselend zwart en 
groen). Behandel het oppervlak naar wens.  

 

 

  

 

4.2 Uitschakeling van de Feed Unit  ______________________________________________________________  

U kunt de unit tijdens de bediening normaal uitschakelen door de 
dodemanshendel los te laten. Hiervoor kunt u ook de noodstopknop 
gebruiken.  

Opmerking: tijdens inspecties, onderhoud of andere perioden van stilstand 
hoort de noodstopknop altijd ingedrukt te zijn. 

 

 

 

 

 

Sluit de kogelklep van de hoofdluchttoevoer, schakel de compressor uit en 
sluit de kogelklep op de toevoerleiding uit de compressor. 

 

 

 
 

 

Zet wanneer de compressor volledig is uitgeschakeld, de kogelklep van de 
hoofdluchttoevoer open. 
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   ______________________________________________________________  

Richt de straalsproeier op het te bewerken substraat (bij personen 
vandaan!), druk de veiligheidspal in en knijp dan de dodemanshendel  in. 

Houd de dodemanshendel ingeknepen totdat alle resterende lucht 
opgebruikt is. 

 

 

 

 

 
 

 ______________________________________________________________  

Controleer als er eenmaal op alle meters op 
het bedieningspaneel 0 psi wordt 
aangegeven, of de toevoerleiding uit de 
compressor niet meer onder druk staat. 
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5.0 Onderhoud 

Deze apparatuur heeft geregeld routineonderhoud nodig om lang mee te 
gaan en betrouwbaar te functioneren. Vóór alle onderhoudswerk-
zaamheden moet deze unit worden uitgeschakeld en moet alle druk 
volledig worden ontlast. 

Ga vóór elk gebruik als volgt te werk:  ______________________________________________________________  

• Inspecteer de straalsproeier op slijtage. Als het uiteinde van de sproeier 
door slijtage 1,5mm (1/16 inch) wijder is geworden dan de oorspronke-
lijke diameter, moet de sproeier worden vervangen. 

• Onderwerp alle onderdelen en aansluitingen van de straalslang aan een 
grondige inspectie. 

Breng de slang weer aan. Controleer of alle koppelingen naar behoren 
voorzien zijn van pakkingen, veiligheidspinnen en een extra 
beveiligingssysteem. 

 

 

 

 

• Inspecteer en reinig de geluiddemper. Vervang de geluiddemper als 
deze langzaam werkt. 

 

 

 

 

 

Verwijder alle opgehoopte media uit de geluiddemper en breng deze 
vervolgens weer aan. WAARSCHUWING: de Feed Unit mag niet worden 
gebruikt als de geluiddemper niet aanwezig is. 

• Controleer of er in de smeerpomp van de luchtmotor voldoende 
pneumatische olie aanwezig is. 

 

 

GEBRUIK UITSLUITEND NIET-REINIGENDE  
OLIE VAN HET TYPE SAE 5W (ISO 32)
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Vereist onderhoud na elke 80 bedrijfsuren:  ___________________________________________________________  

Schroef het onderste, van schroefdraad voorziene gedeelte van de 
secundaire waterafscheider, de vochtafscheider van het 
bedieningspaneel en de vochtafscheider van de luchtmotor los en 
inspecteer de binnenkant en de O-ring ervan.  

Verwijder alle verontreinigingen; vervang de O-ring zo nodig en zet het 
geheel weer in elkaar. 

 
 

 

 

 

 

 

Maandelijks onderhoud (of naar behoefte):  ______________________________________________________________  

• Verwijder de kettingbeschermer van de avegaar en inspecteer de 
aandrijfketting. Voorzie deze waar nodig van lichte smeerolie en breng 
dan de kettingbeschermer weer aan. 
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6.0 Oplossen van 
problemen 

De unit werkt niet wanneer de 
dodemanshendel wordt 
ingeknepen 

 

 

 

 

Controleer of de kogelklep van de hoofdluchttoevoer openstaat. 

 

 

 

 

Controleer of de noodstopknop  
uitgetrokken is. 

 
 
 

Controleer of de Twinline-snelkoppelaansluitingen aangesloten zijn en stevig 
vastzitten. 

 
 
 
 

 

Controleer de Twinline op beschadiging.  

 

 

 

Controleer of de leidingdruk hoger is dan 1 bar 
(15 psi) wanneer de dodemanshendel wordt 
ingeknepen. 
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De unit werkt niet wanneer 
de dodemanshendel wordt 
ingeknepen 
(vervolg)  

Maak de rode 
luchtleiding los van 
de uitlaatklep; houd 
uw duim op het 
uiteinde en knijp de 
dodemanshendel in.  

 

Als er geen lucht uit 
de rode luchtleiding 
komt, dient u de 
luchtstroom door de 
Twinline en de 
dodemanshendel te 
volgen en hierbij te 
letten op obstructies 
of lekken. 

Als er WEL lucht uit 
de rode luchtleiding 
komt, houd dan uw 
duim op het  
uiteinde van de  
rode luchtleiding  
en knijp dan de 
dodemanshendel in. 
 
Als de unit begint te werken (d.w.z. als er lucht uit de sproeier komt), moet de 
druk in de unit volledig worden ontlast en moet het membraan van de 
uitlaatklep worden verbangen. 
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Er blijft lucht uit de sproeier 
komen wanneer de 
dodemanshendel wordt 
losgelaten 

Druk de noodstopknop 
in. 

 

 

 

 

Als de unit stopt,  
wordt het probleem mogelijk 
door het volgende 
veroorzaakt: 

1. Verkeerde 
dodemanshendel. 
Vervang deze door  
een echte 
dodemanshendel van 
Sponge-Jet. 
 

2. De Twinline-
luchtleidingen van de 
unit naar de 
dodemanshendel zijn 
verkeerd om 
gemonteerd. 

3. De dodemanshendel is defect; vervang deze door een echte 
dodemanshendel van Sponge-Jet. 

Als de unit niet stopt, wordt het probleem mogelijk door  
het volgende veroorzaakt: 

1. De regelklep aan/uit  
is defect. 

 

2. Het membraan van de uitlaatklep is beschadigd. 

 

 

SUPPLY RETURN 

SUPPLY RETURN 
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De luchtmotor blijft hangen 
tijdens het opstarten; gaat 
traag draaien bij lagere 
aanvoerdrukniveaus van de 
media 

Controleer de smeerpomp van de luchtmotor op het juiste oliepeil en de juiste 
hoeveelheid smering. 
 
 
 
 
 
 
 

De avegaar komt niet op gang Controleer of de waarde op de 
meter aanvoerdruk media 
consistent is met het diagram 
'Typische aanvoerdruk media' 
op het bedieningspaneel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Draai de knop voor handmatige rotatie 
rechtsom om de avegaar op gang te brengen. 

Als deze bijzonder zwaar draait, moet de 
obstructie worden verholpen (zie het volgende 
gedeelte).  
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De avegaar komt tot stilstand 
tijdens normaal gebruik 

1. Laat de dodemanshendel los en 
ontlast alle druk uit de unit. 

 
 
 

 
 
2. Sluit de kogelklep van de hoofdluchttoevoer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
3. Druk de noodstopknop in. 
 
 
 
 
 
4. Verwijder de opvangdop; draai de knop voor handmatige rotatie rechts- en 

linksom heen en weer totdat de obstructie eruit valt. Nu hoort de avegaar 
weer soepel te draaien. Breng de opvangdop weer aan. 

 
 
 
 
 
5. Ga als volgt te werk als stap 4 niet voldoende is om de obstructie te verhelpen:  

a. Verwijder de kettingbeschermer en de ketting van de avegaar. 
b. Verwijder de vier schroeven, trek de avegaar van de as en verwijder de 

obstructie. 
c.  

 
 
 
 

d. Monteer de avegaar opnieuw; test of het geheel soepel draait. 
e. Monteer de kettingbeschermer en de ketting van de avegaar weer. 
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De luchtstroom door de 
sproeier komt plotseling tot 
stilstand 

1. Probeer de  
luchtstroom niet 
opnieuw te starten. 
Druk de noodstop-
knop onmiddellijk in. 
Ontlast alle druk in  
de unit en zet de 
kogelklep van de  
hoofdluchttoevoer 
dicht. 

2. Verwijder de sproeier van de 
straalslang; inspecteer de sproeier op 
obstructies en verwijder deze. 

3. Maak alle aansluitingen van de straalslang los; 
inspecteer alle onderdelen van de straalslang op 
obstructies en verwijder deze. 

4. Verwijder de afsluiting van het avegaarkanaal; inspecteer het avegaarkanaal 
op obstructies en verwijder deze. Breng de afsluiting van het avegaarkanaal 
weer aan. 
 
 

 
 
 

 
5. Als de obstructie werd veroorzaakt door Sponge Media, zet dan de 

aanvoerdruk voor de media op 0 bar (0 psi). Controleer of de smoorklep 
volledig open staat, d.w.z. evenwijdig aan de pijp. Hervat het stralen. Voer als 
u eenmaal een stroom van alleen lucht (zonder Sponge Media) hebt bereikt, 
de meter Aanvoerdruk media weer langzaam op tot het gewenste 
drukniveau. 

 
 
 
 
 
 

 

Er komt teveel Sponge Media  
uit de sproeier of de stroom 
is ongelijkmatig 

1. Controleer of de smoorklep volledig open 
staat, d.w.z. evenwijdig aan de pijp. 

2. Controleer of de waarde op de meter 
Aanvoerdruk media lager is dan 3,4 bar  
(50 psi). Hervat het stralen. 
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De straaldruk gaat continu 
omhoog en omlaag 
of 
de uitlaatgassen worden 
ongelijkmatig afgevoerd 
tijdens het stralen 

1. Controleer de Twinline op beschadiging en alle fittings en aansluitingen op 
luchtlekken. Als er problemen worden geconstateerd, moeten de betreffende 
onderdelen worden gerepareerd, vervangen of aangedraaid. 

 
 
 
 
 

2. Verwijder het deksel van de uitlaatklep, inspecteer de uitlaatklep op 
obstructies en verwijder deze. Controleer het membraan van de uitlaatklep 
op scheuren of gaatjes. Reinig of vervang het membraan. 
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Er stroomt lucht zonder 
Sponge Media door de 
sproeier terwijl de avegaar 
draait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat u de dodemanshendel hebt ingeknepen, kan het (als een slang met normale 
lengte wordt gebruikt) tot ± 15 seconden duren totdat de Sponge Media de sproeier 
bereikt. Het kan tot ± 4 minuten duren totdat de stroom van Sponge Media helemaal 
stabiel is. 

1. Controleer of er in het drukvat voldoende Sponge Media aanwezig is. 
2. Controleer of de indicator voor activiteit van het roersysteem om de paar 

seconden van zwart in groen en weer terug verandert terwijl de machine onder druk 
staat en de dodemanshendel wordt ingeknepen. 

Als de Indicator voor activiteit van het roersysteem afwisselend zwart en groen is, 
hoort u de druk uit de unit te ontlasten, het handgatdeksel te openen en te controleren 
of de actuator voor de Media en het roerijzer en de ketting aan elkaar vastzitten. 
Maak deze zo nodig aan elkaar vast en inspecteer de bodem van het drukvat op 
obstructies. 
Als de indicator niet afwisselend zwart en groen is, hoort u de modus Diagnostiek in 
te schakelen. 

Modus Diagnostiek: 

1. Draai de hendel voor de straaldruk naar 
'OFF' (uit) door deze te blijven draaien totdat 
hij van het bedieningspaneel wordt 
verwijderd. 

2. Draai de hendel voor de aanvoerdruk media 
naar 'OFF' (uit) door deze te blijven draaien 
totdat hij van het bedieningspaneel wordt 
verwijderd. 

3. Verwijder het handgatdeksel en alle Sponge 
Media, zodat het roerijzer en de ketting 
zichtbaar zijn.  

4. Knijp de dodemanshendel in. 
5. Het roerijzer en de ketting horen om de 2 à 4 seconden  

<90° te draaien (afhankelijk van de aanvankelijke instelling). 

Als het roerijzer en de ketting naar behoren draaien, moet de indicator voor 
activiteit van het roersysteem mogelijk worden vervangen (wat echter geen negatieve 
invloed heeft op de algehele werking van de unit). 

Schakel de unit uit en inspecteer de bodem  
van het  drukvat en het toevoerkanaal van de  
avegaar op obstructies. 

Ga als volgt te werk als het roerijzer en de  
ketting niet draaien: 

Verwijder de oranje uitvoerleiding van bovenaan op het droogfilter en knijp de 
dodemanshendel in; controleer of er aan de bovenkant van het droogfilter een 
continue luchtstroom waarneembaar is. 
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Er stroomt lucht zonder 
Sponge Media door de 
sproeier terwijl de avegaar 
draait 
(vervolg) 

Als er aan de bovenkant van het droogfilter geen luchtstroom waarneembaar 
is, moet het droogfilter worden vervangen (let hierbij op dat u de 
luchtleidingen op precies dezelfde plaatsen aansluit). De aansluitingen van de 
luchtleidingen moeten van het oude filter op het nieuwe worden 
overgebracht. Controleer opnieuw of er aan de bovenkant van het droogfilter 
een continue luchtstroom waarneembaar is. 

Controleer of de indicator voor activiteit van het roersysteem afwisselend 
zwart en groen is en of er uit de timer een licht trillende luchtstroom komt. 
Overtuig u ervan dat de timer tussen 1,25 en 1,5 ingesteld is. 
 
 
 
 
 

 
Als de test van de indicator voor activiteit van het roersysteem en van 
de timer met succes verloopt, kan het stralen worden hervat. 
Ga als volgt te werk als er aan de bovenkant van de timer geen licht 
trillende luchtstroom waarneembaar is: 
Verwijder de twee moeren van het voetstuk van de timer en verwijder dan 
de schroeven uit de voorkant van de timer; vervang de timer (let hierbij op 
dat u de luchtleidingen op precies dezelfde plaatsen aansluit).  

 
 
 
 
 

Controleer of de 
indicator voor 
activiteit van het 
roersysteem en het 
roerijzer en de ketting 
naar behoren werken. 
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NOTITIES:  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

MODELNR.: ____________________________________________________  

SERIENR.: _____________________________________________________  



 
 

EG-conformiteitsverklaring 
 
Wij,  
             Sponge Jet Inc.  
             14 Patterson Lane, 
             Newington, NH 03801, VS 
             Telefonische navragen: +1 (603) 610-7950                                                  
             E-mailadres: sjadmin@spongejet.com  
 
verklaren hierbij dat: 
              Apparatuur:  Sponge-Jet Feed Unit (invoereenheid) 
              Model:                 100-HP-CE of 200-HP-CE 
              Serienummer:    XXXX 
              Bouwjaar:  XXXX 
 
voldoet aan de toepasselijke vereisten van de volgende standaarddocumenten 
 
De richtlijnen waarop deze verklaring van toepassing is: 
             Europese richtlijn drukapparatuur: (PED) 97/23/EG 
             Richtlijn machines: 2006/42/EG (voorheen 98/37/EG) 
 
De normen van PED-richtlijn 97/23/EG: 
             EN-288 - (Goedkeuring van de lasmethode) 
 
De normen van de Richtlijn machines 2006/42/EG: 
             EN-792-10:2000+A1:2008 - (Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving) 
             EN ISO 14121-1-2007 - (Veiligheid van machines - Risicobeoordeling) 
 
Hierbij verklaar ik dat de bovengenoemde apparatuur is ontworpen om te voldoen aan de 
toepasselijke gedeelten van de bovengenoemde specificaties. Deze eenheid voldoet aan alle 
toepasselijke essentiële vereisten van de Richtlijnen. 
 
 
Handtekening: _____________________________________ 
Naam:  Michael T. Merritt 
Functie:  President 
Datum:  XX/XX/XXXX 
 
 
Gemachtigde vertegenwoordiger: 

Eurolink (Europe) Limited 
Avalon House 
Marcham Road  
Abingdon OX14 1UD 
Verenigd Koninkrijk 

 

  

  

Dry, Low Dust   Abrasive Blasting   Technology   

Sponge-Jet, Inc. 
14 Patterson Lane, 
Newington, NH  03801 
VS / 1-603-610-7950 
VS / Fax: 603-431-6043 
www.spongejet.com 
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