ALV 2

ALV 10

Gebruiksaanwijzing inschakelautomaat zaagmachine/stofafzuiger
Fabrikant: Tripus Systems GMBH
Leverancier: Gjerde BV, Mors 9 te Eibergen
Geachte klant,
Lees voor u de inschakelautomaat in gebruik neemt, de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Reglementair gebruik
Volgens de meest recente reglementering inzake gevaarlijke stoffen moet het stof dat bij het werken
met houtverwerkende machines veroorzaakt wordt, effectief afgezogen worden.
Dat is b.v. het geval voor cirkel-,lint-, kap- en verstekzagen, bij schaafbanken, frees- en
bandschuurmachines.
Met de Tripus inschakelautomaat ALV2 en ALV10 (aanloopvertragingselektronica)
kunnen alle door Gjerde vervaardigde houtverwerkende machines tegelijkertijd met een Gjerde
afzuiginstallatie Mobil-Jet 100, Gjerde Stof-Drin 100 en Mobil 140 worden gebruikt.

Technische specificaties
Afmetingen
Lxbxh in mm
Netspanning
Kabel netaansluiting
Netaansluitingstopcontact
Beschermingsgraad
Aanloopvertraging ca.
Uitloopduur ca.
VDE gekeurde bouwonderdelen

ALV2
158x60x73
230V -/50 Hz
1,5mm² x 3,5 m
IP 44
2-3 sec.
3-4 sec.
patentnr. P 42 36 687, 9

ALV10
235x120x15
400/230V -/50 Hz
HO7 RN-F 5x1,5 mm²
faseomkering
IP 44
2-3 sec.
3-4 sec.

Let voor aansluiten op het hierna volgende;
Beschadigingen van elektrisch aansluitsnoer.
Van elektrische aansluitingskabels wordt wel vaker de isolatie beschadigd.
Mogelijke oorzaken zijn:
- Indrukken, omdat het snoer door venster- of deurkieren geleid wordt.
- Knikken ten gevolge van ondeskundige bevestiging of leiding van de aansluitkabel.
- Insnijding omdat over de kabel wordt gereden.
- Beschadiging van de isolatie bij het uittrekken van het snoer uit het stopcontact.
- Scheuren ten gevolge van slijtage van de isolatie.

Let op! Bij ALV-10, 5-aderige kabel gebruiken met 3~, nul en aarde.
Let op! Schakelautomaat werkt alléén bij stofafzuiger met een
aan/uit-schakelaar, zonder nulspanningsbeveiliging.

Elektrische snoeren die dergelijke beschadigingen van de isolering vertonen mogen niet meer
gebruikt worden, zij zijn levensgevaarlijk.
Controleer de aansluitingskabels regelmatig en doe dat met uitgetrokken stekker.
Elektrische aansluitingskabel moeten aan de desbetreffende VDE- en DIN-voorschriften voldoen.
Gebruik alleen maar kabels met kentekening. Het afdrukken van de typebeschrijving op de
aansluitingskabel is voorschrift.
Alvorens op het net aan te sluiten, moet de schakelaar van de houtverwerkende machine en van
het bijkomende gereedschap-afzuiginstallatie op ‘UIT’ of op ‘0’ geschakeld zijn.
- De houtverwerkende machine op stopcontact 1 aansluiten, de afzuiginstallatie op stopcontact
2 aansluiten.
- ALV2 op het stroomnet steken. Netaansluitingskabel 4 m x 1,5 mm²
- ALV10 op het stroomnet steken.
Gebruik een verlengkabel met de kentekening HO7 RN-F 5 x 1,5 mm²
Met de ALV10 kunnen machines met 440V – 50 Hz en 230V – 50 Hz gecombineerd ingezet
worden. Het stopcontact voor netaansluiting(400V~) is van een faseomkering voor
verandering van draairichting voorzien.
- De bijkomende gereedschap-afzuiginstallatie inschakelen.
- Bij het inschakelen van de houtverwerkende machine loopt de afzuiginstallatie na een
aanloopvertraging van 2 a 3 seconden automatisch aan. Daardoor wordt overbelasting van de
zekering vermeden.
- Na uitschakelen van de houtverwerkende machine loopt de afzuiginstallatie nog 3 à 4
seconden na en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Op die manier wordt het resterende stof, zoals voorgeschreven in de verordening inzake
schadelijke stoffen, afgezogen.
Dat spaart stroom en reduceert lawaai. De afzuiginstallatie loopt alleen maar terwijl de
houtverwerkende machine in gebruik is.

Garantie
Op dit apparaat bieden wij u 24 maanden garantie
1. De garantie heeft alleen betrekking op materiaal- of fabricagefouten. Beschadigde onderdelen
worden kosteloos vervangen. De vervanging wordt bij de klant doorgevoerd. Wij bieden alleen
garantie op originele onderdelen van Gjerde.
2. Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt bij: transportschade, slijtende
onderdelen, schade door ondeskundige behandeling alsmede door het niet inachtnemen van
de gebruiksaanwijzing.
3. Vervolgens kan er alleen aanspraak op garantie worden gemaakt, als het apparaat niet door
derden wordt gerepareerd.
Deze garantieverklaring is alleen geldig in combinatie met de aankoopnota.
Dealer

Type :
Serienr.:

Controlestrook
In het geval van een eventuele reclamatie moeten wij u vragen, deze controlestrook aan de dealer of
aan ons terug te sturen.

Adres
Postcode/Plaats
Postbus
Postcode/Plaats
Tel. : 0545-472855

Fax. : 0545-472865

:
:
:
:

E-mail : info@gjerde.nl

Mors 9
7151 MX Eibergen
Postbus 81
7150 AB Eibergen
Internet : www.gjerde.nl

