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VIGTIG BEMÆRKNING: Selvom dele, systemer, komponenter, driftsmetoder muligvis er ens fra den ene model af 
udstyret til den anden, kan billederne i denne manual være forskellige fra model til model. 

 
Denne manual gælder for de følgende modeller og deres omtrentlige arbejdskapacitet: 

Model:  

35P 
35P-CE 
50E 
50P-CE 

Den oprindelige brugsanvisning er på engelsk. 

Oversættelse af den oprindelige brugsanvisning. 
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1.0 Indledning 
 Driftskomponenter  ___________________________________________   

1. Tragtbeholder 
2. Hovedrand 
3. Vibrationsafsnit 
4. Sikkerhedsskørt 
5. Nedløbsrør til store partikler 
6. Skålbøjlens krog 
7. Skålbøjle 
8. Nedløbsrør til genbrugeligt media 
9. Nedløbsrør til fine partikler 
10. Trykmåler 
11. Luftindsugningsventil 
12. Smøreanordning 
13. Regulator 
14. Luftfilter  
15. Forsyningslinjetilslutning   
16. Beslag   
17. Lydpotte   
18. Motor 
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2.0 Sikkerheds-
kontrolliste 

o Sponge-Jet Inc. Recycleren er et system under højtryk. Må kun justeres, 
vedligeholdes og repareres af uddannede operatører. 

o Indadgående tryk må aldrig overstige 8,6 bar (125 psi). 

o Alle tryklufts-linjer skal efterses for huller, slid og korrekt størrelse. 

o Sikkerhedsstifter og -stropper skal tilpasses ved alle luftslangekoblinger 
for at forhindre utilsigtet afbrydelse. 

o Vibrerende dele må aldrig komme i kontakt med stillestående eller 
stationære genstande. 

o Bekræft at enheden er stabil, sikker og befinder sig på en flad overflade.  

o Må ikke sættes i drift uden korrekt anbragt sikkerhedsskørt. 

o Før alle aktiviteter (bortset fra normal drift), sørg for at trykket er taget af 
hele systemet. 

VIGTIGT: Under INGEN omstændigheder må der foretages nogen som helst 
inspektion, justering eller smøring, mens udstyret kører eller er forbundet til 
en trykluftforsyning.  
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3.0 Krav 

3.1 Trykluftforsyning / kompressor   _____________________________________________________________  

Der skal leveres ren, tør, komprimeret luft. Denne enhed har minimalt behov 
for en luftforsyning på mindst 2 m3 / min (70 cfm) ved 2,8 bar (40 psi). 

3.2 Luftforsyningstilslutning  _____________________________________________________________  

Denne enhed er udstyret med et 12,7 mm (0,5 tomme) standardrør, som 
typisk er tilpasset med en 12,7 mm (0,5 tomme) universalkobling med 2 
øskner. Luftforsyningsslangen skal tilpasses med en tilsvarende tilslutning, 
eller udskift begge tilslutninger efter ønske.  

 

 
 
 
 
 
 

Tilslut en forsyningsslange på mindst 12,7 mm (0,5 tomme) til 
forsyningslinjetilslutningen. Bemærk: meget fugtige omgivelser kræver 
flere fugtudskillere. 

3.3 Omgivelsestemperatur  ______________________________________________________________  

Omgivelsestemperaturen skal være over 0 ° Celsius (32 ° Fahrenheit). 
Ellers: 

a) Brug olie af vinterkvalitet til trykluftsværktøj i smøreanordningen. 

b) Gør fugtindholdet så lille som muligt i trykluftforsyningen. 

c) Lejefedt bliver tykt i kolde omgivelser, så det er nødvendigt at bruge fedt 
beregnet til lav temperatur. Det bliver også muligvis nødvendigt at varme 
enheden op inden drift. 

 

3.4 Media affald og indsamling 
 ______________________________________________________________  

Det er nødvendigt at sætte 
affaldsspande under alle 
nedløbsrør for at indsamle og 
transportere Sponge Media™ og 
affald. 

32º F  
 

0º C 
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4.0 Drift  

 
Inden Recycleren sættes under tryk og sættes i drift: 
o Vibrerende dele må aldrig komme i kontakt med stillestående eller 

stationære genstande. 
o Bekræft at enheden er stabil, sikker og befinder sig på en flad overflade.  
o Alle tryklufts-linjer skal efterses for huller, slid og korrekt størrelse. 
o Sikkerhedsstifter og -stropper skal tilpasses ved alle luftslangekoblinger 

for at forhindre utilsigtet afbrydelse. 
o Før alle aktiviteter (bortset fra normal drift), sørg for at trykket er taget af 

hele systemet. 

Sørg for at enheden er uhindret. Stive tilslutninger reducerer effektiviteten og 
kan medføre beskadigelse. 

 

 

 

 

 

 
 

Kontroller hvor stramt skålbøjlerne sidder. De må ikke overstige 14 kg  
(30 lbs.) hver for enden af vippehåndtaget. Justeres ved at dreje på 
skålbøjlens krog. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sponge-Jet Recycler 35P / 35P-CE / 50P / 50P-CE Brugermanual  -  20. april, 2011 7 of 19 

 

Tilslut trykluftslangen til forsyningslinjens tilslutning og sæt den fast med 
sikkerhedsstifter og fastspænding. Bemærk: Regulatorer er indstillet fra 
fabrikken på mellem 2,5-2,8 bar (35-40 psi) og skulle ikke have behov for 
justering.   

 

 

 
   
 
 
 
 

 ______________________________________________________________  

Bekræft at olien til trykluftsværktøj i smøreanordningen er synlig (se afsnit 
5.0).  
 ______________________________________________________________  

Anbring spande/poser under 
alle nedløbsrør til partikler. 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Tænd for maskinen ved at åbne luftindsugningsventilen. 

 

 

 

 

 

 
 

 ______________________________________________________________  

Tilsæt sandblæst Sponge Media gennem 
tragtbeholderen. 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  
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Partikler i overstørrelse udstødes fra 
nedløbsrøret til store partikler. 

 

AFFALD: Skal bortskaffes korrekt 

 

 

 

 

Genudnytteligt Sponge Media udstødes 
fra nedløbsrøret til genbrugeligt 
Media. 

 

GENUDNYTTELIGT MEDIA: Der kan 
laves en blanding, som det er  
muligt at arbejde med, ved at 
tilsætte 5 % til 10 % ny Sponge  
Media; denne blanding er nu parat  
til sandblæsning.  

 
 

Mindre forureninger og opbrugt 
Sponge Media udstødes fra 
nedløbsrøret til fine partikler. 

 

AFFALD: Bortskaffes korrekt 

 

 

 
Vigtigt: Afgørelse af tilfredsstillende støvniveauer afhænger af miljøet 
omkring projektet. Hvis der kræves lavere støvniveauer, skal det 
genudnyttede Sponge Media blot sendes en ekstra gang eller flere gange 
gennem tragtbeholderen.  
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5.0 Vedligeholdelse 

VIGTIGT: Under INGEN omstændigheder må der foretages nogen inspektion, 
justering eller smøring, mens maskinen kører eller er tilsluttet en 
trykluftforsyning. 

5.1 Lejefedt  _____________________________________________________________  

Denne enhed blev fedtet ind med konsistensfedt inden forsendelsen.  Tilføj 
konsistensfedt ved at give 1 til 2 pumper efter hver 200. til 300. timers drift. 
Hvis enheden ikke er blevet brugt i et år, skal den have 1 til 2 pumper 
konsistensfedt. Brug fedtkvalitet NLGI Nr. 2, fx: 

 - Citco AP, Citco oil - Val-Lith #IP, Valvoline Co. 
 - Ore-Lube K2 - VS SGA, MM Industries, Inc. 
 - Mobilux, Mobil Oil Co. - Multifak #2, Texaco Inc. 
 - Socony, Mobil Oil Co. - Alvanie R#, Shell Oil Co. 

5.2 Adgang til fedteniplerne  _____________________________________________________________  

De to lejer skal fedtes ind via nipler på siden af maskinen. 

 

 

 

 

 

LAD VÆRE AT BRUGE FOR MEGET FEDT. 
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5.3 Smøreanordningen 
 _____________________________________________________________  

Kontroller trykluftsolieniveauet i smøreanordningen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ______________________________________________________________  

Fyld op med trykluftsolie til værktøj gennem hullet i toppen af anordningen 
efter behov. Brug udelukkende SAE 5W (ISO 32) OLIE UDEN DETERGENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________  
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 Sigten sættes sammen    
 _____________________________________________________________  

BEMÆRK:  Hvis samlingen er forkert, og sigtemontagen ikke er sat 
ordentligt fast, vil det forkorte sigtens holdbarhed på dramatisk vis . 

Sådan sættes den sammen:  

1. Stik nedløbsrøret til fine partikler 
gennem hullet i vibrationsdelen. 
Bemærk: sørg for, at nedløbsrøret 
er anbragt i centrum. 

2. Anbring en fladepakning i den 
flade tragt. 

3. Sæt bundristen (nr. 16*sigtevæv) 
på fladepakningen. VIGTIGT: 
Anbringes med sigtevævet 
opad.** 

4. Anbring en fladepakning på 
bundristens sigtevæv. 

5. Sæt hovedranden over 
fladepakningen. 

6. Anbring en fladepakning i toppen 
af hovedranden. 

7. Anbring den øverste rist (nr. 
3*sigtevæv) i hovedranden og 
oven på fladepakningen. VIGTIGT: 
Anbringes med sigtevævet 
opad.** 

8. Anbring en fladepakning på 
øverste rist, sørg for at centrere 
fladepakningen. 

9. Sæt tragtbeholderen oven på 
fladepakningen. 

10. Sæt alle skålbøjlerne fast. Disse skal justeres rigtigt for at sætte sigtemontagen fast (der henvises til 
4.0 Drift). 

 *Standardstørrelsen af den øverste rist er nr. 3. Bundristens standard 
størrelse er nr. 16, medmindre andre størrelser specificeres eller stilles 
til rådighed. 

** Ristene skal monteres 
med opadvendt sigtevævs-
side. Forkert sammen-
sætning vil resultere i dårlig 
funktion. 

9 
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3 4 
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6.0 Fejlfinding 

Enheden kan ikke tændes, 
eller vibrationen er langsom 

Bekræft at trykmåleren viser mellem 2,5-2,8 bar (35-40 psi). 

Hvis enhedstemperaturen er nær frysepunktet eller under, 

a) er det muligvis påkrævet at varme enheden op inden drift.  

b) Brug olie af vinterkvalitet til trykluftsværktøj i smøreanordningen. 

c) Gør fugtindholdet så lille som muligt i trykluftforsyningen. 

Hvis vibrationen er langsom, men enheden fungerer, skal den køres uden 
Sponge Media, indtil vibrationen bliver normal. 

Der kommer Sponge Media ud 
af nedløbsrøret til store 
partikler 

Bekræft at den øverste rist er rigtigt monteret og fri for skidt. 

 

 

 
 

Under sandblæsning 
bemærkes der store mængder 
støv 

Bekræft at bundristen er rigtigt monteret. 

Der kan opnås yderligere mindskning af støv ved: 

1. At sende Sponge Media gennem enheden igen. 

2. At bruge en bundrist med et mindre nummer  
(med større mellemrum mellem trådene).  
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7.0 Tegninger 

-P 
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-P 
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35P RECYCLER COMPLETE CLAMP  
4 4 
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NOTATER:  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

MODELNR.: ____________________________________________________  

SERIENR.: _____________________________________________________  
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