
Betjeningsvejledning

Typ: GS H-1150 ATEX Zone 22GS H-1150 ATEX Zone 22

Industristøvsuger til håndværkere og industri
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1 Vigti	ge	sikkerhedsinformati	oner
Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem inden ibrugtagningen og opbevar den ti l senere brug.
Figurerne i denne vejledning henviser ti l alle ti lgængelige modelvarianter og kan afvige fra den fakti ske levering. 
Spørg din arbejdsgiver eft er de for ti den gyldige sikkerhedsbestemmelser og særlige forholdsregler for at sikre 
din egen sikkerhed. 
Find ud af, hvilke stoff er der skal fj ernes. 
Hvis der er tale om sundhedsfarlige stoff er, gælder specielle anvisninger, som behandles i løbet af brugsvejled-
ningen.

Forklaring	af	de	anvendte	symboler	og	tegn
Dett e er advarselssymbolet. Det advarer om mulige farer for kvæstelser. Følg alle anvisninger, der er 
markeret med dett e symbol, for at undgå kvæstelser eller død. Advarselssymbolet vises alti d sammen 
med signalordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG.

Symbol Signalord Beskrivelse
FARE Angiver en fare med et højt risikoniveau, der vil medføre død eller alvorlige 

kvæstelser, hvis den ikke undgås. 
ADVARSEL Angiver en fare med et medium risikoniveau, der kan resultere i død eller alvorlige 

kvæstelser, hvis den ikke undgås.
FORSIGTIG Angiver en fare med et lavt risikoniveau, der kan resultere i lett ere eller moderate 

kvæstelser, hvis den ikke undgås.
OBS Angiver en fare, der kan resultere i materielle skader, hvis den ikke undgås.

U Angiver et krav, der skal være opfyldt, før en handling må udføres.
1./2./3. Angiver trin, der skal udføres af brugeren eft er hinanden.
 Angiver resultatet af en handling.

Drift	spersonalets	kvalifi	kati	on
Støvsugeren må kun bruges af personer, der er instrueret i brugen, og som udtrykkeligt har fået ti l opgave at 
betjene og vedligeholde den.
Støvsugeren må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatt e fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller manglende erfaring og viden. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
Bær ikke åbent eller løst tøj, der kan blive fanget af støvsugeren.
Bær passende arbejdstøj. Eft er arbejdet med gift igt støv skal dett e betragtes som beskidt og dekontamineres 
eller bortskaff es korrekt.
Inden enheden tages i brug, skal informati oner og instrukti oner om   enheden og de stoff er, der skal støvsuges, 
indhentes, og der skal instrueres i brug af enheden. 
Drift spersonalet skal informeres om mulige risici for ulykker og instrueres i passende sikkerhedsforanstaltninger
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Formålsbestemt	anvendelse
Det er meget vigti gt at være opmærksom på, at den leverede støvsuger kun må støvsuge stoff er, som støvsuge-
ren er egnet ti l i henhold ti l oplysningerne på typeskiltet. Forkert anvendelse medfører, at garanti en bor� alder.

Støvsugeren er egnet ti l følgende anvendelsesområder:

Støvklasse	L
(let fare som defi neret i   standarden EN 60335-2-69)
I henhold ti l EN-standarden er industristøvsugeren godkendt ti l brugskategori L og dermed ti l sugning af tørt, 
ikke-brændbart og ikke-gift igt støv med erhvervsmæssige eksponeringsgrænser > 1 mg/m³. Den rene luft  udstø-
des igen samme sted.

Støvklasse	M	(inkluderer	også	støvklasse	L)
(middel fare som defi neret i   standarden EN 60335-2-69)
Industristøvsugeren er velegnet ti l opsamling af farligt, tørt, ikke-brændbart støv med en erhvervsmæssig 
eksponeringsgrænse over 0,1 mg/m³.

Støvklasse	H	(inkluderer	også	støvklasse	L	og	M)
(stor fare som defi neret i standarden EN 60335-2-69)
Industristøvsugeren er velegnet ti l opsamling af farligt, tørt, ikke-brændbart støv med alle erhvervsmæssige ek-
sponeringsgrænser såvel som tørt, ikke-brændbart støv med kræft fremkaldende stoff er. Den rene luft  udstødes 
igen samme sted. Sugematerialet skal bortskaff es støvfrit. Sæt PE-tømningsposen i beholderen.

Brug	i	støvfarlige	områder	(type	22)
Industritøvsugere med ti lføjelsen "Type 22" er sikkerhedsteknisk egnede ti l støvsugning af brændbart, tørt, 
ikke-elektrisk ledende støv i zone 22. Undtaget er støv med en ekstremt lav minimumantændelsesenergi (MIE 
< 1mJ) Brug ved dett e støv kræver en sikkerhedsvurdering baseret på det enkelte ti lfælde og om nødvendigt 
yderligere foranstaltninger.

FARE
Støvsugeren må ikke opsuge glødende støv eller andre antændelsesfarer. Den må ikke bruges på 
gnis� rembringende maskiner. Der må ikke opsuges brændbare væsker - eksplosionsfare.
Enheden er ikke egnet ti l opsugning af blandinger af brændbart støv og væsker.
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FARE
Industristøvsugeren er sikkerhedsteknisk ikke egnet ti l opsugning af eksplosive stoff er i henhold 
ti l afsnit 1 i eksplosivloven. Opsug ikke varme gasser, antændelseskilder af nogen art, mekanisk 
genererede gnister eller elektrostati sk ladede materialer.

Brandfarligt støv kan udgøre en eksplosionsfare!
Vær også opmærksom på forholdsreglerne ved vedligeholdelsesarbejde, fi lterskift  og tømning af beholderen.

FARE
Industristøvsugeren skal tømmes, når arbejdet er afslutt et, og senest når arbejdsdagens afslutt es.

Vurdering	af	restrisiko:
Ved overholdelse af brugsvejledningen og de deri nævnte arbejdsprocesser samt ved overholdelse af de gæl-
dende sikkerhedsbestemmelser for drift spersonalet kan man gå ud fra, at støvsugeren under normal drift  ikke 
udgør nogen fare.
Ved opsugning af forskellige stoff er, kan man imidlerti d ikke udelukke, at disse stoff er forårsager en uforudsige-
lig kemisk reakti on med hinanden.

ADVARSEL
Hvis støvsugeren skal fl ytt es ti l et andet sted, skal alle åbninger, hvor der kan komme stoff er eller støv 
ud, være lukkede.
Maskinens yderside skal støvsuges og tørres af.
Alle maskindele (slanger, ti lbehør etc.) skal desuden betragtes som beskidte og behandles i 
overensstemmelse hermed.

Denne maskine er beregnet ti l erhvervsmæssig brug, fx på hoteller, i skoler, på hospitaler og fabrikker, inden for 
brandvæsnet og håndværk, i buti kker, på kontorer og i udlejningsvirksomheder.
Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af misbrug, forkert betjening eller forkert reparati on. Forkert 
anvendelse medfører, at garanti en bor� alder.
Ethvert forsøg på at åbne enheden, ændre den eller generelt udføre uautoriserede handlinger på dele af enhed-
en foretaget af brugeren eller uautoriserede personer vil ugyldiggøre garanti en. 
Garanti en anses også for at være ugyldig, hvis der anvendes reservedele eller ti lbehør, der ikke er leveret af 
producenten eller specialistleverandøren.

Undgå	farer	for	elektrisk	stød
Spændingen på typeskiltet skal svare ti l netspændingen. Tilslut kun støvsugeren ti l en ti lstrækkelig sikret sti k-
kontakt.
Træk ikke netledningen over skarpe kanter, og knæk eller klem den ikke. Udskift  kun en beskadiget netledning 
med den type, der er angivet i kapitlet om strømti lslutning.
Brug ikke støvsugeren inklusive ti lbehør i følgende ti lfælde:

– Netledningen er defekt eller har revner.
– Støvsugeren fungerer ikke korrekt
– Støvsugeren står i vand eller er blevet våd
– Støvsugeren er synligt beskadiget, fx gennem revner i kabinett et.
– Ved mistanke om en ikke-synlig defekt, fx eft er et fald.
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U Få støvsugeren kontrolleret af kundeservice, inden du fortsætt er brugen.
I følgende ti lfælde skal du slukke for støvsugeren og trække sti kket ud:

– Ved en lægere arbejdspause og eft er hver brug
– Før enhver vedligeholdelse eller opgradering

Når du tager sti kket ud, skal du kun trække i sti kket og aldrig i ledningen. Rør aldrig ved sti kket med våde hæn-
der.
Åbn ikke støvsugeren udendørs i regn- eller tordenvejr. Hold alti d indersiden af   låget tørt 
Anvend kun det ti lbehør, der følger med støvsugeren, eller det, der er specifi ceret i betjeningsvejledningen.

Undgå	farer	under	brug
Informer drift spersonalet om følgende punkter inden arbejdet påbegyndes:

– Brug af støvsugeren
– Farer fra sugematerialet
– Sikker bortskaff else af sugematerialet
– mulige risici for uheld og passende sikkerhedsforanstaltninger

Arbejd kun med en ren sugeslange. Hvirvl ikke farligt støv op. Indånd ikke støv. 
Sti k ikke genstande ind i åbningerne. Brug ikke enheden, hvis en åbning er ti lstoppet. Hold åbningerne fri for 
støv, fi bre, hår og andre materialer, der kan begrænse luft strømmen. Hold hår, løst tøj, fi ngre og øvrige kropsde-
le væk fra åbningerne og bevægelige dele på enheden
Ved brug i fødevareforarbejdende virksomheder: Rengør og desinfi cer støvsugeren umiddelbart eft er brug for 
at forhindre kontaminati on.

FORSIGTIG
Denne enhed er beregnet ti l tør anvendelse. Fugti ge medier og væsker må kun suges op i små 
mængder, da enheden ikke har en væskestandskontrol.
Enheden må kun betjenes, når alle fi ltre er indsat og ubeskadigede.

Undgå	farer	i	forbindelse	med	vedligeholdelse	og	reparati	on
Området, hvor vedligeholdelsesarbejdet (normalt og ekstraordinært) udføres, skal alti d være rent og tørt.
Reparati oner må kun udføres af specialister. Brug kun originalti lbehør og -reservedele.

FARE
Fare for elektrisk stød:  Reparati onsarbejde må først udføres, når enheden er slukket, og 
strømforsyningen er afb rudt, ved at sti kket er trukket ud.

OBS
Hvis industristøvsugeren bruges ti l støvklasse H eller i zone 22, skal du være opmærksom på de 
yderligere oplysninger under punkt 4.4 og 6.
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Tekniske	oplysninger
Enheden er udstyret med en ledning inklusive en jordledning og et jordsti k. Sti kket skal sætt es i en passende 
sti kkontakt, der er installeret og jordforbundet i overensstemmelse med lokale standarder og forskrift er.
En forkert ti lslutning af jordledningen kan øge faren for elektrisk stød. Spørg en kvalifi ceret elektriker eller 
anden fagperson, hvis du ikke er sikker på, at strømforsyningen er jordet korrekt. Foretag ikke ændringer på 
enheden eller det medfølgende sti k. Hvis det ikke kan slutt es ti l strømforsyningen, skal du få en kvalifi ceret 
elektriker ti l at installere en passende sti kkontakt

– Brug aldrig enheden uden isat posefi lter, og brug aldrig støvklasse H-støvsugere uden PE-tømningspose, 
posefi lter og fi lterpatron.

– Netledningen må ikke forlænges. Brug af forlængerledninger, koblinger ti l sti k eller adaptere er ikke ti lladt.
– Enheden skal være jordforbundet.
– Sti kket må ikke fj ernes fra sti kkontakten under drift 
– Filterklasse H-maskiner skal regelmæssigt støvsuges og tørres af udvendigt. Inden maskinen kan fj ernes 

fra et område med sundhedsfarligt støv, skal den rengøres meget grundigt. 
– I forbindelse med vedligeholdelses- og rengøringsarbejde skal der sørges for, at sundhedsfarlige stoff er, 

der kan komme ud af enheden, ikke kan bringe vedligeholdelsespersonale eller andre personer i fare.
– Vedligeholdelsesarbejde skal udføres i et rum med obligatorisk fi ltreret venti lati on.
– Få støvsugeren eft erset en gang om året af producenten eller et autoriseret kundeservicecenter for at

 - kontrollere fi ltret for beskadigelser
 - kontrollere enhedens luft tæthed
 - kontrollere kontrolorganets funkti on

OBS
Uautoriseret brug af enheden er strengt forbudt!

Ethvert forsøg på at åbne enheden, ændre den eller generelt udføre uautoriserede handlinger på dele af enhed-
en foretaget af brugeren eller uautoriserede personer vil ugyldiggøre garanti en. 
Garanti en anses også for at være ugyldig, hvis der anvendes reservedele eller ti lbehør, der ikke er leveret af 
producenten eller specialistleverandøren.
Brug af ikke-originale dele kan udgøre en sundheds- eller eksplosionsfare

ADVARSEL
Kontrollér jordledningen korrekte ti lstand inden hver brug!
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2	 Før	den	første	ibrugtagning

Leveringsomfang
GS	H-1150	ATEX	Zone	22
1 Støvsuger
1 Superflex støvsugerslange EL 40-350, varenr. 455761 
1 Håndtagsrør St.Cr. 40, varenr. 455785 
2 Sugerør St.Cr. 40-50, varenr. 455778
1 Professionel aluminiumgulvdyse 37, varenr. 455792
1 PE tømnings- og bortskaffelsespose, varenr. 455839

Udpakning	og	montering
 – Enheden leveres pakket på en palle. Kontrollér ved modtagelse af varerne, om enheden har nogle synlige 

eller skjulte skader. Hvis du opdager nogle skader, skal du straks rapportere dette til transportselskabet og 
få dette kvitteret. Vær opmærksom på fuldstændighed ved udpakningen.

 – Støvsugeren kan betjenes og opbevares ved temperaturer mellem -5° og 40° og op til 65% relativ fugtig-
hed. Det skal sikres, at gulvet kan bære maskinens vægt.

 – Enhedens forsendelsesemballage skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale lovbes-
temmelser. Enheder, der ikke længere bruges, skal også bortskaffes i henhold til gældende lovbestemmel-
ser

3 Drift

Bemærk	før	hver	ibrugtagning
Sørg for, at følgende krav er opfyldt:

 U Støvsugeren, netledningen, sugeslangen og tilbehøret er ikke beskadiget. 
 U Alle filtre er isat og ikke beskadigede.
 U Den foreliggende brugsvejledning skal læses og forstås.
 U Gulvet, hvor støvsugeren skal stå, skal være plant og solidt og have en passende bæreevne.
 U Slut slangen og det passende tilbehør (fx skrårørsdysen) til støvsugerens tilslutningsstykke. Sørg for, at slan-
gen klikker sig fast på tilslutningsstykket.

 U Uautoriserede personer må ikke bruge denne industristøvsuger. Brugeren skal kontrollere, at alle beskyt-
telses- og sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

 U Jordledning er korrekt installeret mellem motorhoved og beholder. 

Strømtilslutning
 – Brugeren er ansvarlig for at sikre, at installationen overholder lokale bestemmelser. 
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 – Kontroller, om strømforsyningens spændings-, frekvens- og den elektriske sikringsbeskyttelse er i overens-
stemmelse med oplysningerne på typeskiltet

 – Strømledningen må kun udskiftes af en kvalificeret elektriker. Hvis strømledningen skal udskiftes, skal du 
skrue motorhovedholderen af Sørg for, at jordledningen er anbragt korrekt. Ledningen må kun udskiftes 
med en tilsvarende:  
Ved 230 volt modeller:  H07 RN-F 3G 1,5 mm² 16 A

 – Enheden er udstyret med en ledning inklusive en jordledning og et jordstik. Stikket skal sættes i en 
passende stikkontakt, der er installeret og jordforbundet i overensstemmelse med lokale standarder og 
forskrifter. En forkert tilslutning af jordledningen kan øge faren for elektrisk stød. Spørg en kvalificeret 
elektriker eller anden fagperson, hvis du ikke er sikker på, at strømforsyningen er jordet korrekt. Foretag 
ikke ændringer på enheden eller det medfølgende 
stik. Hvis det ikke kan sluttes til strømforsyningen, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere en 
passende stikkontakt.

 – Brug af forlængerledninger er ikke tilladt. 

Driftsarter
Driftsart	 Beskrivelse Omskifterposition

Sluk Støvsugermotoren er slukket 0
Tænd Sugedrift  

Modellen har en kombineret TÆND-/SLUK-kontakt.  
Efter at have trykket på denne kontakt første gang, starter motoren med en 
forsinkelse på ca. 3-4 sekunder, og støvsugeren er klar til brug. Efter at have 
trykket på kontakten endnu en gang slukkes enheden.

I

 

OBS	-	Driftsinterval:
Brug af en tændkildefri EC-motor gør industristøvsugeren egnet til kontinuerlig drift

Stil støvsugeren i nærheden af   det område, som skal rengøres, og træk parkeringsbremsen. 

Bemærk, at sugeslangen skal tømmes grundigt, inden støvsugeren slukkes, da der ellers kan komme farlige 
stoffer ud af slangen, efter at støvsugeren er slukket.
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4 Vedligeholdelse
Reparationsarbejde må først udføres, når enheden er slukket, og strømforsyningen er afbrudt, ved at stikket er 
trukket ud

4.1	Rengøring	af	PE-filterposen	(posefilter)

Filterlampen i nærheden af   kontakten angiver filtrenes tilstand. Når filterlampen er tændt, betyder det, at filtret 
er meget støvet og arbejder med reduceret kapacitet. 
I dette tilfælde skal posefiltret rengøres:

 – Sluk for støvsugeren ved at trykke på SLUK-kontakten.
 – Løsn sugeslangen på tilslutningsstykket, fjern den og luk tilslutningsstyk-

ket med lukkepropper
 – Bevæg flere gange håndtaget til filterrysteren for at fjerne snavs fra 

filtret.
 – Vent et par minutter, indtil det har bundfældet sig, og tøm den (se punkt 

"Bortskaffelse af sugemateriale").

Bemærk:
Hvis der suges store mængder fint støv op, kan det også være nødvendigt at rengøre filtret under 
arbejdsprocessen.

Bemærk
For at opnå en god sugekraft og partikelseparation på 
lang sigt skal filtrets tilstand kontrolleres med jævne 
mellemrum. 

Filtret skal udskiftes, hvis filtret er beskadiget, eller hvis 
filtret er stærkt dækket af snavs, der ikke længere kan 
fjernes. Filtret skal udskiftes efter cirka tusind driftstimer 
eller senest efter et år, da det derefter er mættet med 
fint støv og ikke længere kan rengøres effektivt. 

Bemærk
Hvis filterlampen stadig er tændt efter rengøring af 
posefiltret, kan det skyldes, at patronfiltret, et sugerør 
eller en af   enhedens dele - og ikke posefiltret - er tilstoppet.
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	4.2	Bortskaff	else	af	sugematerialet
FARE
Arbejd kun med passende beskytt elsesudstyr!

Tømning	af	snavsbeholderen:
1. Tøm sugeslangen
2. Sluk for støvsugeren ved at trykke på SLUK-kontakten. 
3. Løsn sugeslangen på ti lslutningsstykket, fj ern den og luk ti lslutningsstyk-

ket med lukkepropper.
4. Brug fi lterrysteren fl ere gange for at rengøre hovedfi ltret
5.  Vent ca. 1 minut, indti l støvet er bundfældet.
6. Sænk snavsbeholderen med håndtagsanordningen
7. Tænd enheden igen for at forhindre, at støv fra fi ltret eller indersiden af   

enheden, falder på gulvet
8.  Fjern snavsbeholderen
9.  Drej forsigti gt PE-bortskaff elsesposen i den øverste ende, luk den tæt 

med den medfølgende kabelstrips og fj ern den lukkede støvpose. Der-
med undgås, at støv hvirvler op

10.  Indsæt en ny PE-bortskaff elsespose og fold den udad om  snavsbeholderens kant
11.  Sørg for, at bortskaff elsesposen sidder korrekt uden folder
12. Skub snavsbeholderen ind, løft  den op, og lås den fast på fi lterkammeret

PE-bortskaff	elsesposer	skal	bruges	for	en	støvfri	bortskaff	else	af	sugematerialet
Før sugeprocessen påbegyndes, skal PE-bortskaff elsesposen anbringes i snavsbeholderen og foldes om   behol-
derens kant. Den medfølgende kabelstrips skal opbevares omhyggeligt, da den er absolut nødvendig for at lukke 
posen, når denne skal bortskaff es.

OBS
Bortskaff else skal ske i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser for bortskaff else og/eller 
bortskaff else af farlige stoff er.

4.3	Udskift	ning	af	PE-fi	lterposen	(posefi	lter)

FORSIGTIG
Udskift ningen af fi ltret må kun udføres i egnede områder (fx rum med obligatorisk fi ltreret venti lati on, 
dekontamineringsstati on) af kvalifi ceret personale

FORSIGTIG
Ved vedligeholdelsesarbejde må støv ikke udgøre en fare for vedligeholdelsespersonalet eller 
tredjemand. Der skal træff es passende foranstaltninger for at undgå spredning af støv: Rengøring af 
maskinen inden demontering, rengøring af vedligeholdelsesområdet
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FORSIGTIG
Ved udskift ning af fi ltret/reparati onsarbejde skal brugeren bære personligt beskytt elsesudstyr 
(beskytt elsesdragt, beskytt elsesbriller, åndedrætsmaske, handsker etc.)

Udskift ning af fi ltre er en vigti g proces! Filtret skal udskift es med et andet fi lter med de samme egenskaber, den 
samme fi lterfl ade og af den samme kategori. Ved manglende overholdelse af denne regel kan støvsugerens 
korrekte funkti on ikke garanteres.

Udskift ning af fi lterposen (posefi lter)
– Hav et nyt og funkti onsdygti gt fi lter klar
– Hav en PE-tømningspose klar ti l bortskaff else
– Luk støvsugerens ti lslutningsstykke med lukkepropperne
– Brug fi lterrysteren fl ere gange for at rengøre hovedfi ltret
– Vent ca. 1 minut, indti l støvet har bundfældet sig.
– Løsn	jordkablet	fra	motorhovedet	på	fi	lterkammeret
– Løsn spændkrogen og fj ern låget 
– Løsn stjernegrebskruen (pos. 1). 
– Fjern stjernegrebskruen og fastspændingsskiven.
– Træk langsomt og forsigti gt posefi ltret (pos. 2) opad og ud af fi lterkammeret.
– Placer det brugte fi lter i den medfølgende PE-bortskaff elsespose, tryk det langsomt og forsigti gt sammen 

og luk posen med den medfølgende kabelstrips. Filtret kan nu bortskaff es i henhold ti l de gældende 
lovbestemmelser.

– Indsæt fi ltret ovenfra i fi lterkammeret. 
– Sæt motorhovedet på igen, og fastgør det med spændkrogen. Kontroller, at fi lterringen og spændkrogen 

sidder korrekt.
– Fastgør	jordkablet	igen	mellem	motorhovedet	og	fi	lterkammeret.

Bemærk
Et næsten forureningsfrit fi lterskift  er muligt ved placering af en aff aldspose over fi lterkammeret eft er løsnelse 
af stjernegrebskruen. 
Posefi ltret kan nu trækkes ud af fi lterkammeret og ind i aff aldsposen. Læg dereft er aff aldsposen med det brugte 
fi lter i PE-bortskaff elsesposen og bortskaf den i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

Pos.	1

Pos.	2
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4.4	Bemærkninger	ti	l	støvklasse	H-enheder
Udskift	ning	af	den	foldede	fi	lterpatron

FORSIGTIG
Udskift ningen af fi ltret må kun udføres i egnede områder (fx rum med obligatorisk fi ltreret venti lati on, 
dekontamineringsstati on) af kvalifi ceret personale

FORSIGTIG
Ved vedligeholdelsesarbejde må støv ikke udgøre en fare for vedligeholdelsespersonalet eller 
tredjemand. Der skal træff es passende foranstaltninger for at undgå spredning af støv: Rengøring af 
maskinen inden demontering, rengøring af vedligeholdelsesområdet

FORSIGTIG
Ved udskift ning af fi ltret/reparati onsarbejde skal brugeren bære personligt beskytt elsesudstyr 
(beskytt elsesdragt, beskytt elsesbriller, åndedrætsmaske, handsker etc.)

Udskift ning af fi ltre er en vigti g proces! Filtret skal udskift es med et andet fi lter med de samme egenskaber, den 
samme fi lterfl ade og af den samme kategori. Ved manglende overholdelse af denne regel kan støvsugerens 
korrekte funkti on ikke garanteres.

– Hav et nyt og funkti onsdygti gt fi lter klar
– Hav en PE-tømningspose klar ti l bortskaff else
– Luk støvsugerens ti lslutningsstykke med lukkepropperne
– Løsn	jordkablet	fra	motorhovedet	på	fi	lterkammeret
– Løsn spændingskrogen og fj ern motorhovedet 
– Læg motorhovedet på en fast overfl ade, løsn patronfi ltret (pos.1) og fj ern det med et passende værktøj 

(sekskant SW19, pos.2).
– Fjern patronfi ltret fra bolten, læg det i den medfølgende bortskaff elsespose, tryk den langsomt og 

forsigti gt sammen og luk den med den medfølgende kabelstrips. Filtret kan nu bortskaff es i henhold ti l de 
gældende lovbestemmelser.

– Skru det nye fi lter på. Bemærk momentet!
– Sæt motorhovedet på igen og fastgør det med lågets spændring. Kontroller, at fi lterringen og lågets spæn-

dring sidder korrekt. 
– Fastgør	jordkablet	igen	mellem	motorhovedet	og	fi	lterkammeret

OBS
Brug ikke patronfi ltret eft er fj ernelse!

OBS
Bortskaff else skal ske i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser for bortskaff else og/eller 
bortskaff else af farlige stoff er.

OBS
Hvis støvsugeren skal fl ytt es ti l et andet sted, skal alle åbninger, hvor der kan komme stoff er eller støv ud, 
være lukkede.
Maskinens yderside skal støvsuges og tørres af.
Alle maskindele (slanger, ti lbehør etc.) skal desuden betragtes som beskidte og behandles i overensstemmelse 
hermed



 111

da

1) Modelvariant

Foldet fi lterpatron FP 8500 H14

5	 Kontroller

Før	ethvert	arbejde	påbegyndes
• Pakningernes ti lstand
• Beskytt elsesanordningernes funkti on
• Tømning af snavsbeholderen
• Hvis fi lterlampen lyser: Rengøring af fi ltre og/eller kontrol af rør og slanger

Hver	200.	drift	sti	me	(månedligt)
• Støvsugerens luft tæthed
• Sugeslangens ti lstand og ti lbehør for revner eller brud
• Beskadigelser på strømledningen
• Filtrets ti lstand for revner eller huller. Udskift  om nødvendigt
• Forbindelsesslangens ti lstand, således at sugekredsløbet er tæt forseglet
• Fjern støvafl ejringer (se henvisning i kapitel 6)

Hver	2000.	drift	sti	me	(årligt)
• Sugeenhedens ti lstand 
• Kontrol af en specialist eller autoriseret kundeservice

  Beskadigelser på fi ltret
 Enhedens luft tæthed
 Kontrolanordningens funkti on
 Filtrets udskillelsesgrad ved støvklasse H (EN 60335-2-69 AA 22.201.2)

OPEN

X
X

Pos. 1

Pos. 2

FARE
Åben	ikke	!

    Close:  M = 10,5 Nm
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FARE
Ved vedligeholdelses- og reparati onsarbejde skal alle beskidte genstande, der ikke kan rengøres 
ti lfredssti llende, bortskaff es. Sådanne genstande skal bortskaff es i uigennemtrængelige poser i 
overensstemmelse med gældende bestemmelser for bortskaff else af aff ald.

6 Bemærkninger	ti	l	Zone	22-enheder	(Typ22)

Industritøvsugere med ti lføjelsen "Type 22" er sikkerhedsteknisk egnede ti l støvsugning af brændbart, tørt, 
ikke-elektrisk ledende støv i potenti elt eksplosive områder i zone 22. Undtaget er støv med en ekstremt lav 
minimumantændelsesenergi (MIE <1mJ) Brug ved dett e støv kræver en sikkerhedsvurdering baseret på det 
enkelte ti lfælde og om nødvendigt yderligere foranstaltninger.
De er ikke egnede ti l ti lslutning ti l støvgenererende maskiner.

Enheden må aldrig bruges ti l støvsugning af varmt materiale. Brug ikke enheden ti l rengøring af åbne eller 
lukkede pejse, ovne eller andre enheder, der indeholder varm eller glødende aske.

Enheden er ikke egnet ti l opsugning af blandinger af brændbart støv og væsker.

Industristøvsugere, type 22, er sikkerhedsteknisk ikke egnet ti l opsugning af eksplosive stoff er i henhold ti l afsnit 
1 i loven om sprængstoff er. Opsug ikke varme gasser, antændelseskilder af nogen art, mekanisk genererede 
gnister eller elektrostati sk ladede materialer. Ryg ikke.
Derudover er enhederne ikke egnede ti l zone 0, 1 og 2 samt 20 og 21.

Støvbeholderen skal tømmes eft er hver brug (se punkt 4.2) 

FORSIGTIG
Enheden må kun betjenes, når alle fi ltre er isat og ubeskadigede.
Hvis fi ltret er beskadiget, kan støv overføres ti l det rene gasområde, og der kan opstå 
støveksplosionsfare

FORSIGTIG
Kun TYP22-kompati belt ti lbehør, der er godkendt af producenten, må anvendes. Brug af andet 
ti lbehør kan forårsage eksplosionsfare.
Defekt ti lbehør skal udskift es

Kontroller regelmæssigt, om parti kler har lagret sig inde i enheden, fx på motoren. Disse skal fj ernes.
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7 Fejlfinding	og	reparation
Fejl Årsag Udbedring
Sugekraften er for lav Låget er ikke lukket korrekt Luk låget

Filtret er snavset Rengør det
Hvis rengøring ikke er nok Kontroller / skift posefiltret
ved støvklasse H derudover Kontroller / skift patronfiltret
Filterpose er fuld Skift
Beholder er fuld Tøm
Dyse, rør eller slange er stoppet Rengør

Støvsugeren starter ikke Kontakt er defekt kontroller og udskift om 
nødvendigt

Stikket sidder ikke i stikkontakten Stik stikket i stikkontakten
Strømforsyning er slukket Kontroller sikring
Netledning er defekt Udskift den

Støv blæses ud Sluk	omgående	enheden	!
Filtret er defekt. Kontroller og udskift filtret
Filter er ikke egnet Kontroller filtret og udskift det med 

et passende originalfilter
Elektrostatisk spænding på 
støvsugeren

Forkert jordforbindelse Kontroller og gendan 
jordforbindelse

Anvendelse af ikke-godkendt 
tilbehør

Anvend kun originalt tilbehør 
(elektrisk ledende)

Fyldningsindikator lyser Pose-/patronfiltret er stoppet Rengør eller udskift filtret
Sugeslangen er stoppet Fjern sugematerialet fra slangen
Beholder er fuld Tøm beholder

Enheden slukker Sikkerhedsafbrydelse, hvis 
forbindelsesstykket er lukket / 
slangen er blokeret

Fjern forseglingsproppen /
Fjern sugematerialet fra slangen

Foretag ikke yderligere indgreb, men kontakt kundeservice. 
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8 Bortskaffelse
Gamle enheder indeholder værdifulde materialer, der er egnede til genanvendelse. Smid ikke 
støvsugeren ud sammen med det normale husholdningsaffald, men bortskaf den korrekt via passende 
opsamlingssystemer, fx via det kommunale bortskaffelsesanlæg.

9 Originaltilbehør
Beskrivelse Ordrenummer
PE filterpose FSP 12000 M 
(posefilter)

Polyester-nålefilt med antistatisk PUR-membran, 
støvklasse M

455822

Foldet filterpatron FP 8500 H14 Foldet filterpatron H14, glasfiber 455808
PE-tømnings- og bortskaffelsesposer 
FBPE 50 (10 stk.)

PE-tømningsposer til støvfri bortskaffelse af støv 
ved støvklasse M og H

455839

 
I henhold til den formålsbestemte anvendelse må der kun anvendes originale reservedele eller originalt til-
behør, der er leveret af producenten eller specialistleverandøren.
Reservedele og tilbehør kan fås hos din specialforhandler eller via internettet på www.starmix.de.

10	 Tekniske	data
ATEX	støvsuger	zone	22 GS	H-1150
Spænding V 230
Frekvens Hz 50-60
Strømforbrug (maks.) W 1100
Beskyttelsesklasse I I

Beskyttelsesart IP54
Volumenstrøm maks. m³/h (l/s) 181 (50)
Undertryk maks. kPa (bar) 24,8 (248)
Filterflade filterpose "M" m² 1,2
Filterflade patron "H" (H14) m² + 0,85
Lydtryksniveau dB(A) 75
Snavsbeholder (brutto) ltr. 50
Afmåling mm 579 x 760 x 1268
Sugetilslutning Ø mm DN 40
Temperaturområde °C -5 til +40
rel. luftfugtighed % < 65
Vægt (uden tilbehør) kg 37,5
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11 EF-overensstemmelseserklæring
EF-overensstemmelseserklæring		
i	overensstemmelse	med	EF-maskindirekti	vet	2006/42/EF

Vi erklærer hermed, at nedenstående maskine på grund af dens design og konstrukti on samt den version, vi 
har sat i omløb, overholder EF-direkti vernes relevante og grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav. Hvis 
maskinen ændres uden vores samtykke, ugyldiggøres denne erklæring.
Produkt: Industrielle støvsugere, kommerciel
Type: GS H-1150 ATEX ZONE 22

ATEX-mærkning: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc

Enhedernes design overholder følgende 
relevante bestemmelser:

ATEX 2014/34/EU
Maskindirekti vet 2004/42/EF
EMC-direkti vet 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder: EN 60335-1:2012 
EN 60335-2-69 inklusive bilag AA:2012
EN 62784:2018 
EN 12100:2010
EN ISO 3744:2011
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Bemyndiget repræsentant ti l udarbejdelse af 
de tekniske dokumenter:

ELECTROSTAR GmbH, Hans-Zinser-Straße 1-3, 
73061 Ebersbach/Fils, Germany

21.10.2020
Carsten Gresser
Head of Quality Assurance 
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ELECTROSTAR GmbH
Hans-Zinser-Straße 1-3
73061 Ebersbach/Fils
Germany
Telefon +49 (0) 7163 / 9988-100
Telefax +49 (0) 7163 / 9988-155
E-Mail: info@starmix.de
Internet: www.starmix.de




