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Biztonsági utasítások
A kezelési utasítást olvassa el gondosan, hogy a 
termék biztonságos és racionális üzemeltetését 
elsajátítsa. Őrizze meg jelen kézikönyvet referencia 
célokra. A kezelési utasítás fontos előírásokat és 
útmutatásokat tartalmaz a termék biztonságos és 
szakszerű üzemeltetésére vonatkozóan. Önnek a 
kezelő- és karbantartó személyzetet is segítenie 
kell a veszélyek, javítási költségek és a kieső idők 
minimalizálása és a termék megbízhatóságának és 
élettartamának az emelése érdekében. Ezért fontos 
a jelen dokumentumhoz való mindenkori hozzáférést 
biztosítani a termék kezelésével megbízott minden 
személy számára.

Rendeltetésszerű használat
A terméket csak a számára tervezett üzemi feltételek 
mellett szabad használni. Ettől eltérő vagy ezen kívül 
eső használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A 
nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért 
a gyártó nem vállal felelősséget. A rendeltetés szerű 
használathoz tartozik még:
•  Jelen kezelési utasítás valamennyi útmutatásának

és figyelmeztetésének a figyelembe vétele és 
betartása.

•  Az ellenőrzési- és karbantartási munkák betartása.

Az üzemeltető kötelességei
A termék biztonságáért felelősnek biztosítania kell, 
hogy:
•  a terméken való munkavégzéssel csak minősített

személyzet dolgozzon,
•  ezen a személyek számára minden munka al-

kalmával mindenkor rendelkezésre álljon a kezelési 
utasítás és kötelesek azt konzekvens módon 
betartani,

•  a használat helyén érvényes balesetvédelmi
szabályok és előírások, valamint a karbantartási 
munkák be legyenek tartva.

Alapvető biztonsági utasítások
Jelen termék biztonságos és zavarmentes üzeme 
érdekében a következőket kell figyelembe venni:
•  A terméket nem szabad eltérő célra használni.
•  Az eszközön nem szabad semmit sem meg-

változtatni.
•  Mindenkor biztosítani kell a biztonságos üzemál-

lapotot. Kívánságra oktatást tartunk a készülékről, a
személyzetük szükséges tudásszintre hozásához.

•  Minden karbantartási munkánál válassza le a
terméket az összes energiabetáplálásról.

•  Minden vezetéket, tömlőt és csavarkötést tömí-
tettség és külsőleg felismerhető sérülések szem-
pontjából rendszeresen ellenőrizze. A sérüléseket
a szakszemélyzet folyamatosan szüntesse meg és
minden esetben eredeti alkatrészeket használjon.

•  A védőberendezéseket csak leállás és az esz-
köz újbóli indítása elleni biztosítása után szabad
eltávolítani.

•  Minden üzembe helyezés előtt valamennyi védőbe-
rendezést szakszerűen fel kell helyezni és azoknak
működőképesnek kell lenniük.

•  A szükséges egyéni védőfelszereléseket az üzemel-
tetőnek kell rendelkezésre bocsátania.

•  A biztonsági berendezéseket és a védőfelszerelést
rendszeresen ellenőrizni.

Biztonsági- és veszélyt jelző 
szimbólumok

 FIGYELMEZTETÉS VESZÉLYES 
HELYRE
 A figyelmeztető jelzések olyan 
veszélyekről informálnak, melyek 
testi sérülést és/vagy dologi 
károkat okozhatnak.

ÚTMUTATÁS
 Az útmutató szimbólumok értékes 
információkat és alkalmazási tippe-
ket adnak. 

ZÚZÓDÁSVESZÉLY
Figyelmeztetés zúzódásveszélyre

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS
 A környezet védelme a különböző 
anyagok szakszerű ártalmatlanítása 
és megsemmísátése által.
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A termék használatára vonatkozó 
biztonsági tudnivalók
Valamennyi alkatrész és szerkezeti egység az elismert 
biztonságtechnikai szabályok alapján lett kifejlesztve 
és megépítve. Ennek ellenére szakszerűtlen használat 
vagy kezelés esetén a gépen a használót vagy 
harmadik személyt vagy tárgyi értékeket veszélyez-
tető veszélyek keletkezhetnek.
A terméket csak:
• rendeltetés szerűen
•  biztonságtechnikailag tökéletes állapotban

használja.

Különleges veszélyfajták
Elektromos energia

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG
 A figyelmeztetés elektromos ves-
zélyekre, melyek testi sérülést és/
vagy dologi károkat okozhatnak.

Hidraulikus és pneumatikus energia

 HIDRAULIKUS ÉS 
PNEUMATIKUS ENERGIA
 A figyelmeztetés hidraulikus és 
pneumatikus veszélyekre, melyek 
testi sérülést és/vagy dologi 
károkat okozhatnak.

Hidraulikus és pneumatikus energia általi 
veszélyek
Az eszköz kiviteltől függően nagy hidraulikus és 
pneumatikus nyomással működik (lásd műszaki 
adatok). A kinyitandó rendszer-szakaszokat, mint 
nyomóvezetékek, szelepek vagy fogyasztók a javítás 
megkezdése előtt nyomásmentesíteni kell. Nem lehet 
jelen maradvány-nyomás.

Veszélyek kenőanyagok által
A kenőanyaggyártó biztonsági előírásait figyelembe 
kell venni és azok utasításait szigorúan követni kell. 
Jelen eszköz gyártója minden nemű felelősséget 
elutasít olyan váratlan eseményekre vonatkozóan, 
melyek a kenőanyaggyártó előírásainak, utasításai-
nak és ajánlásainak a figyelmen kívül hagyása által 
következtek be. 

Karbantartás, ápolás és zavarelhárítás
•  Az előírt beállítási- és karbantartási munkákat a

karbantartási tervnek megfelelően határidőben 
végre kell hajtani.

•  Kezelőszemélyzetet a beállítási- és karbantartási
munkák előtt értesíteni.

•  Főkapcsolót lekapcsolni (ha van).
•  Energiabemenetet hálózatról leválasztani és biz-

tosítani véletlen bekapcsolás ellen.
•  A pneumatika és/ vagy hidraulikus rendszereknek

nyomásmentesnek kell lenni.
•  Az összes csavar és szerelvény-összekötés

szilárdságát ellenőrizni.
•  A munkák befejezése után valamennyi biztonsági

berendezést és üzemi funkciót ellenőrizni kell.

VIGYÁZAT
 Az eszközön minden munkát 
alapvetően csak álló helyzetben 
végezzenek.

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS
 A különféle anyagokat/ folyadékokat 
szakszerűen valamint elkülönítve 
a mindenkori országra érvényes 
előírások szerint kezelni és ártalmat-
lanítani.

Garancia és felelősség
Garanciális és felelősségbiztosítási igények kizártak 
azon személyi sérülések vagy dologi károk esetében, 
melyek a következő okok közül egy vagy több miatt 
következtek be:
•  Az eszköz nem rendeltetés szerű használata.
•  Nem szakképzett személyek által végzett munka.
•  Az eszköz szakszerűtlen szállítása, raktározása,

szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karban-
tartása.

•  A kezelési utasításban az eszköz biztonságára,
szállítására, szerelésére, kezelésére, üzembe helye-
zésére, karbantartására és beállítására vonatkozó
útmutatások figyelmen kívül hagyása.

•  Az eszköz hibás biztonsági berendezésekkel vagy
nem megfelelően felszerelt vagy nem működőképes
biztonsági- és védőberendezések történő üzemel-
tetése.

•  Az eszköz konstrukciós megváltoztatása.
•  Nyomásviszonyok megváltoztatása a nyomásbiz-

tosításnál és az eszköznek a méretezettnél maga-
sabb nyomással való üzemeltetése.
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•  A kopó gépelemek hiányos ellenőrzése.
•  Szakszerűtlenül végzett javítások és idegen alkat-

részek használata.

Termékismertető
Rendeltetés
A berendezést kizárólag a következő közegek 
szállítására tervezték:
•  NLGI 4/1‘000‘000 mPa/s vagy annál kisebb viszko-

zitású kenőanyagok
•  Hordóméret az adatlap szerint.

Jelölés
A hordószivattyút az alapkeretre szerelt típustábla 
jelöli („C“ ábra).

TUDNIVALÓ
 A pótalkatrész-rendeléshez, valamint 
a műszaki támogatáshoz a terméken 
feltüntetett adatokat kell megadni.

Működési mód
Az ABNOX hordószivattyúk kenőanyagok eredeti 
hordókból történő kiszivattyúzására szolgálnak. 
A követőlemez beállítható nyomása révén lénye-
gesen javítható a szabványos ABNOX szivattyúk 
szívóképessége, mivel a közeg kényszerűen a szívóc-
sonkhoz nyomódik. Ezáltal az is megakadályozható, 
hogy a követőlemez beleakadjon pl. a hordó egyik 
merevítőbordájába. 

Az üres-jelzés leállítja a szivattyúzási műveletet a 
hordó legalacsonyabb töltési szintjénél és figyelmez-
tető jel (opcióként) formájában jelzi ezt az állapotot. 
A szivattyú lekapcsolása így megakadályozza levegő 
beszívását. Ennek köszönhetően nem kell légtelení-
teni a teljes rendszert levegőzárványok miatt és nem 
kell számolni az emiatt bekövetkező jelentős közeg-
veszteséggel sem. 

Az ábrákon (A-E ábra) látható 
komponensek megnevezése
1 Tápszivattyú
2 Szivattyúnyomás-szabályozó
3 Szivattyúnyomás-mérő
4 Kenőzsír-csatlakozó
5 Szivattyúemelő
6 Pneumatikus henger
7 A vezérlőszekrény alapkerete
8  Végálláskapcsoló a szállítási üzemmód 

indításához
9  Végálláskapcsoló a szállítási üzemmód 

leállításához
10 Légtelenítő csavar
11 Követőlemez
12 Elzárószelep/sűrített levegő-csatlakozó
13 STOP gomb
14 START gomb
15 „Kürt ki“ nyomógomb (opció)
16 A követőlemez-nyomás szabályozója
17 A követőlemez-nyomás mérőműszere
18  Emelés megtartás-      leeresztés-        

forgókapcsoló-
19 A kétkezes vezérlés nyomógombja
20 Hordócentrírozás
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Műszaki adatok

Szerelés / beszerelé
Az eszközt a tervezett alkalmazási helyen a lenti felté-
telek figyelembe vételével felállítani vagy beépíteni.
•  A helyszínen tisztázni kell minden törvényi rendelke-

zést és biztosítani kell azok betartását.
•  A talaj- és hely-viszonyokat a termék felállítása/

beszerelése előtt tisztázni kell, hogy a biztonságos 
üzem a személyzet és a termék számára hosszútá-
von biztosított legyen. A terméket úgy kell felállítani/ 
beszerelni, hogy biztosított legyen a biztonságos és 
tartós üzemeltetése.

•  A terméket csak speciálisan erre kiképzett szakem-
berek állíthatják fel és helyezhetik üzembe.

•  A termék időjárási hatásoktól védett terekhez kés-
zült (ipari szabvány).

•  Agresszív, túl nedves környezetben vagy a szabad-
ban való üzemelés vagy tárolás korróziós károkhoz 
vezethet.

Első üzembe helyezés
A leszállítást megelőzően a berendezést teljesen át-
vizsgálták és beállították azt az előzetesen megadott 
hordóméretre (ha közölték azt).

1.  Az első üzembe helyezést megelőzően teljesen el
kell távolítani a csomagolást a berendezésről.

2.  Kapcsolja a forgókapcsolót („D“ ábra/18-as szám)
megtartási pozícióba       . 

3.  Kapcsolja össze a berendezést a sűrítettle-
vegő-hálózattal („B“ ábra/12-es szám).

4.  A nyomásmérőkön ellenőrizze a pneumatikai
nyomást. Győződjön meg arról, hogy a hálózati
nyomás értéke megfelel az előírtnak.

TUDNIVALÓ
 Ügyeljen arra, hogy az összes 
csavarkötés és tömlő szorosan meg 
legyen húzva (tömítettség).

UPOZORNĚNÍ
 A pneumatikus kapcsolási rendszer 
vezérlőnyomását a gyárban beállí-
tották négy 4 bar értékre. Figyelem: 
Nem szabad azt átállítani!
 A szivattyú nyomását gyárilag beállí-
tották 4 bar értékre. 
 A követőlemez nyomását gyárilag 
beállították 0,5 bar értékre. 
 A szivattyúemelőhöz tartozó 
pneumatikus henger nyomásának 
átállításához húzza meg a beállító-
gombot és …
  forgassa azt jobbra 

= a nyomás növekszik.  
  forgassa azt balra 

= nyomás csökken.

Kivitel 1 - 5 kg 1 - 5 kg 1 - 5 kg

Gyártási forma S típus S típus S típus

Nyomásáttételi viszony 10:1 25:1 60:1

A hordó belső átmérője (mm) 80 - 250 80 - 250 80 - 250

Hordómagasság, max. (mm) 285 285 285

Kiindulási nyomás (közeg) 6 bar üzemi 
nyomás mellett, bar

60 140 335

Dupla löketenként szállított mennyiség (cm3) 16 17 7.5

A szivattyú kimenetén mért szállítási 
teljesítmény (cm3/perc)

1720 1295 465

Csatlakozó (sűrített levegő) IG G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“

Csatlakozó (közeg) AG G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“
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Működtetés
A hordó behelyezése
A hordó első elhelyezésekor annak rögzítését az alap-
kereten centrikusan kell beállítani.
1.  Állítsa a forgókapcsolót („D“ ábra/18-as szám)

„emelés“  állásba.
2.  A kétkezes vezérlés („D“ ábra/19-as szám)

működtetésével mozgassa felfelé a követődugat-
tyú-lemezt („B“ ábra/11-es szám), annyira, hogy 
a szivattyúemelő („A“ ábra/5-ös szám) teljesen 
elmozduljon felfelé (a pneumatikus henger üt-
közésig kimozduljon).

3.  Ütközésig tolja ki az alaplemezen található 4 db
hordócentírozó elemet („E“ ábra/20-as szám).

4.  Központosan állítsa a hordót a követődugat-
tyú-lemez alá („B“ ábra 11-es szám).

5.  Kapcsolja a forgókapcsolót („D“ ábra/18-as
szám) „leeresztés“  állásba.

6.  A kétkezes vezérlés működtetésével („ B“
ábra/19-es szám) eressze le a szivattyúemelőt 
(„A“ ábra/5-ös szám) annyira, hogy a követődu-
gattyú-lemez („B“ ábra/11-es szám) szorosan a 
hordó felett helyezkedjen el (ne mozduljon be a 
hordóba).

7.  Kapcsolja a forgókapcsolót megtartási
pozícióba .

8.  Ismét centírozza a hordót a követődugattyú-le-
mezzel („B“ ábra/11-es szám).

9.  Tolja a hordócentírozó elemet („E“ ábra/20-as
szám) a hordóhoz és csekély hézaggal pozíci-
onálja azt. 

10.  Kézzel húzza meg mindkét hordócentírozó ele-
met („E“ ábra/20-as szám). 

11.  Szintén kézzel húzza meg az elülső két
hordócentírozó elemet („E“ ábra /20-as szám).

TUDNIVALÓ
•  Új hordó felnyitásakor feltétlenül

ügyeljen a tökéletes tisztaságra! 
Csak tiszta anyagot szabad 
használni. Ne fordítsa át a fedelet 
a felnyitott hordó felett!

•  Csak a kenőanyaggyártó által
feltöltött hordót használjon! Még a 
megtöltött vagy átfejtett hordók is 
gyakran tartalmaznak levegőzár-
ványokat, amelyek üzemzavarokat 
okozhatnak.

•  Horpadt vagy egyéb módon de-
formálódott hordókat nem szabad 
használni. Azok megrongálhatják a 
követődugattyú-lemezt.

Mozdítsa a szivattyút a hordóba
1.  Nyissa meg a követőlemezen található légtelenítő

csavart („B“ ábra/11-es szám).
2.  Kapcsolja a forgókapcsolót „leeresztés“ 

állásba.
3.  A kétkezes vezérlés („D“ ábra/19-es szám)

segítségével eressze le a követőlemezt („B“ 
ábra/11-es szám), annyira, az bemozduljon a 
hordóba . Amint a vezérlőrúddal működtetik a 
felső végálláskapcsolót („B“ ábra/8-as szám), a 
követőlemez („B“ ábra/11-es szám) a kétkezes 
vezérlés („D“ ábra/19-es szám) működtetése nél-
kül automatikusan tovább ereszkedik lefelé, amíg 
el nem éri a közeg szintjét. Mivel a levegőnek 
lehetősége volt eltávozni a légtelenítő nyíláson 
keresztül, ezért a követőlemez most közvetlenül 
a szállítandó közegen helyezkedik el. Kapcsolja a 
forgókapcsolót a megtartási  pozícióba.

4.  Azonnal zárja el a követődugattyú-lemezen („B“
ábra/11-es szám) található légtelenítő csavart 
(„B“ ábra/10-es szám).

VIGYÁZAT
 A követődugattyú-lemez lefelé 
történő mozgásakor semmiképpen 
nem szabad kézzel a hordó szélét 
megérinteni vagy a hordóba nyúlni.

VIGYÁZAT
 A légtelenítő csavarnak („B“ ábra/ 
10-es szám) feltétlenül elzárva kell 
lennie. Ha a légtelenítő csavar meg 
van nyitva, akkor a készülék levegőt 
szívhat fel vagy kenőzsír préselődhet 
ki.  

A kenőanyag továbbítása
•  Kapcsolja forgókapcsolót („D“ ábra/18-as szám)

„leeresztés“  állásba.
•  Nyomja le a START gombot („D“ ábra/14-es szám).
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Mozdítsa ki a követőlemezt a hordóból.
1.  Nyomja le a STOP gombot („B“ ábra/13-as szám)

a szivattyú leállításához.
2.  Állítsa a forgókapcsolót („D“ ábra/18-as szám)

„emelés“  állásba.
3.  A tápszivattyú („A“ ábra/1-es szám) a kö-

vetőlemezzel automatikusan elmozdul a felső
véghelyzetbe („B“ ábra/8-as szám). Ezt követően
a kétkezes vezérlés („D“ ábra/19-es szám)
segítségével a szivattyúemelő („A“ ábra/5-ös
szám) teljesen elmozdítható felfelé. (A pneumati-
kus henger ütközésig kimozdul).

4.  Nyissa meg (csavarja ki) a követőlemezen talál-
ható légtelenítő csavart („ B“ ábra/10-es szám).

5.  Ferdén tartva óvatosan húzza ki a hordót.
6.  Ellenőrizze a követődugattyú-lemez tömítéseit a

sérülések szempontjából és tisztítsa meg azokat.

Elzárószelep/sűrítettlevegő-csatlakozó 
(„B“ ábra/12-es szám)
•  A szelep aktiválásához: Csatlakoztassa a sűrített

levegőt és kattintsa be a biztonsági csőkapcsolót.
•  A rendszer lekapcsolásához: tolja vissza a fekete

színű műanyag hüvelyt, annyira, hogy a csőkapc-
soló bekattanjon és végbemenjen a teljes rendszer
légtelenítése.

Végálláskapcsolók
Ha nem működtették a felső végálláskapcsolót 
(„B“ ábra/8-as szám), akkor a hordószivattyú csak a 
kétkezes vezérléssel használható. 
Ha működtették a felső végálláskapcsolót 
(„B“ ábra/8-as szám), akkor a hordószivattyú szállítási 
üzemmódban működik.

Ha nem működtették az alsó végálláskapcsolót 
(„B“ ábra/9-es szám), akkor a hordószivattyú a 
kétkezes vezérléssel működtethető vagy szállítási 
üzemmódban működik. 
Ha működtették az alsó végálláskapcsolót 
(„B“ ábra/9-es szám), akkor a hordószivattyú leáll.

Csomagolás, szállítás és tárolás
A termáket az ABNOX a mindenkori első rendeltetési 
hely számára készíti elő. A csomagegységet nem 
szabad kitenni túlterhelésnek. A csomagolást és 
annak tartalmát meg kell védeni nedvesség ellen. 
A – 20°C és+ 40°C közötti szállítási hőmérsékletet be 
kell tartani.

Szállítási sérülések
Ha a beérkezési ellenőrzés során szállítási sérülé-
seket fedeznek fel, akkor a következő eljárási módot 
vegyék figyelembe:
• Szállítót értesíteni (szállítmányozó stb.)
• Kárjegyzőkönyvet felvenni
• Szállítót értesíteni

Raktározás
Az agresszív, nedves környezetben vagy a szabad-
ban történő raktározás vagy közbenső tárolás korró-
ziós és egyéb károkat okozhat. A – 20 °C és +40°C 
közötti tárolási hőmérsékletet be kell tartani.

A személyzet képzése
A készüléken csak iskolázott és kioktatott személyzet 
dolgozhat, akik a kezelési utasítás minden pontját 
elolvasták és megértették. Az egyes üzemmódokat 
uralniuk, az összefüggő biztonsági aspektusokat 
ismerniük és alkalmazniuk kell tudni. A betanuló 
személyzetnek csak képzett személyzet felügyelete 
mellett szabad dolgozni az eszközön.
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Hibakeresés, hibaelhárítás

VIGYÁZAT
 A következőkben leírt üzemzavarok 
mindegyikének az elhárítását csak 
képzett szakembereknek szabad 
szabad végezni.

Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás Megjegyzések

A szivattyú nem indul 
be.

Szállítási üzemmódban 
nem működtették a 
felső végálláskapcsolót.

A kétkezes vezérlés 
segítségével eressze le a 
szivattyúemelőt a végállás-
kapcsoló pozíciója alá.

Igazítsa a végálláskapcsoló 
pozícióját a hordómagas-
ságához.

Nincs sűrített levegő. Vizsgálja meg a sűrítettle-
vegő-ellátást.

Figyelje a szivattyú 
nyomását (a levegő 
nyomását) a nyomás-
mérőn.

Nem kattant be a biz-
tonsági csőkapcsoló.

Kattintsa be a biztonsági 
csőkapcsolókat.

Működtették az üres-
jelzés végálláskapc-
solóját.

Használjon tele hordót. A hordó üres.

Elállítódott a szivattyú 
nyomásszabályozó 
szelepe.

Állítsa a nyomásszabályozó 
szelepet nagyobb nyomásra 
(állítsa be növekvő értékre).

Figyelje a szivattyú 
nyomásmérőjét (a 
levegő nyomását).

A szivattyúemelő ki van 
kapcsolva.

Kapcsolja a forgókapcsolót 
„leeresztés“ állásba.

A szivattyúban nincs 
vagy nagyon alacsony 
a nyomás.

Szivárgás Ellenőrizze a tömlőket és a 
szerelvényeket.

Túl alacsony a nyomás 
a követődugattyú-le-
mezen.

Kis mértékben növelje a 
nyomást a követőlemez 
leeresztési nyomásának 
szabályozószelepén.

Túl alacsony a levegő 
nyomása.

Ellenőriztesse a sűrítettle-
vegő-hálózatot.

Értesítse az üzemi 
gépészt.
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Karbantartás
A megadott karbantartási intervallumok egyműszakos 
üzemelésre vonatkoznak. Az alkalmazási területtől, 
közegtől és  több műszakos üzemeléstől függően a 
karbantartást gyakrabban el kell végezni.

VIGYÁZAT
 A berendezésen minden munkát 
alapvetően csak álló helyzetben 
végezzenek. A pneumatika és 
hidraulika rendszernek nyomásmen-
tesnek kell lennie. A nyomásmérőnek  
bar-t kell mutatnia.

Vevőszolgálat / Segítség
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Svájc

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Üzemen kívül helyezés
Rövidebb megszakítások
Rövidebb megszakítások esetén (éjszaka vagy hét-
végén) az eszközt kapcsolja le. A rendszer nem lehet 
nyomás alatt.

Hosszabb megszakítások:
Hosszabb megszakítások esetében (több, mint 
három nap) a következő pontokat kell figyelembe 
venni:
• A főkapcsolót le kell kapcsolni
•  A rendszer nem lehet nyomás alatt

(kijelzők ellenőrzése)

VIGYÁZAT
 Balesetveszély és környezet 
veszélyeztetése:
 A talajra kerülő zsír / olaj megnöveli 
a balesetveszélyt.
 A zsírt / olajat szakszerűen a az 
országra érvényes előírásoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani 
(veszélyes hulladék).

Rajzok és pótalkatrészek
Tartozékokat, rajzokat, méretlapokat, adatlapokat és 
pótalkatrészeket megtalálják: www.abnox.com.

Bővítési lehetőségek (opciók)
Akusztikus üres jelzés „L“ („D“ ábra/15-ös 
szám)
Akusztikus jelzés, amikor a kenőzsír elfogyott. Az 
akusztikus jelzést a „kürt“ nyomógomb lenyomásával 
kell kikapcsolni („D“ ábra/15-ös szám).

MIKOR MIT HOGYAN KI

Minden 
hordóc-
sere 
alkalmá-
val

Ellenőrizze a 
követőlemezt 
a sérülések 
szempont-
jából.

vizuálisan Az üze-
meltető 
szakem-
berei

Hetente Vizsgálja meg 
az összes 
tömlőt és 
szerelvényt a 
tömítettség 
szempont-
jából.

vizuálisan Az üze-
meltető 
szakem-
berei

Hetente Biztonsági 
csőkapcsoló

Vizsgálja 
meg az 
illeszke-
dés és a 
tömítettség 
szempont-
jából.

Az üze-
meltető 
szakem-
berei
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Leállítás és ártalmatlanítás
A termék üzemen kívül helyezésekor / leállításakor a  
következő pontokat vegye figyelembe:
•  Főkapcsolót lekapcsolni (ha van)
•  Hálózati dugós csatlakozót hálózatról leválasztani

(ha van)
•  A rendszer nem lehet nyomás alatt.
•  Közeget el kell távolítani és szakszerűen ártalmat-

lanítani.

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS
 A különféle anyagokat/ folyadékokat 
szakszerűen valamint elkülönítve 
a mindenkori országra érvényes 
előírások szerint kezelni és ártalm-
atlanítani. A kenőanyagok veszélyes 
hulladékoknak minősülnek.

© A kiadó szerzői joga
Ez a dokumentum csakis a kiadó kifejezett enge-
délyével sokszorosítható, fordítható le vagy tehető 
harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Továbbértékesítés
Ez a kezelési utasítás a termék része és továb-
bértékesítéskor a szállítmány részét alkotja.
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