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Kompletteringsblad till bruksanvisningen

  

  

Tillval från fabrik 

 

OW REINFORCED PUMP TP 

 

Läs alltid igenom bruksanvisningen före driftstart! 
Fara om bruksanvisningen inte läses! 
Aggregatet får endast användas av personer som är förtrogna med de relevanta 
säkerhetsföreskrifterna! 

 

 
Aggregaten är försedda med konformitetsmärkning och uppfyller därmed 
• EU - Lågspänningsdirektiv (2006/95/EG) 
• EU - EMC-direktiv (2004/108/EG) 

 

© Bruksanvisningens innehåll rättfärdigar inga slags anspråk från köparens sida. 
Upphovsrätten till denna bruksanvisning förblir hos tillverkaren. 
Eftertryck, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande. 
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2 Säkerhetsbestämmelser 
2.1 För Din säkerhet 
 

 VARNING 
  

 

Olycksrisk vid ignorering av säkerhetsanvisningarna! 
Ignorering av säkerhetsanvisningarna kan vara livsfarligt! 
• Läs säkerhetsanvisningarna i denna anvisning noggrant! 
• Följ landsspecifika arbetarskyddsföreskrifter! 
• Uppmana personer inom arbetsområdet att följa föreskrifterna! 

  

 

 FARA 
  

 

Dokumentets giltighet! 
Detta dokument gäller endast i kombination med den använda strömkällans 
(svetsaggregatets) bruksanvisning! 
• Läs strömkällans (svetsaggregatets) bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna! 

  

 

Inga felaktiga reparationer och modifikationer! 
För att undvika personskador och skador på aggregatet får aggregatet endast repareras 
resp. modifieras av sakkunniga, kvalificerade personer! 
Garantin upphör att gälla vid obehöriga ingrepp! 
• Anlita kvalificerade personer (utbildad servicepersonal) vid reparationer! 

  

 

   SE UPP! 
  

 

Företagarens förpliktelser! 
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska respektive nationell 
tillämpning av ramdirektiven iakttas och följas! 
• Nationell tillämpning av ramdirektivet (89/391/EEG) samt tillhöranade separata direktiv. 
• Särskilt direktivet (89/655/EEG) angående minimala föreskrifter för säkerhet och hälsoskydd 

vid användning av arbetsutrustning genom arbetstagare vid arbetet. 
• Respektive lands olycksfallsskyddsföreskrifter (t.ex. i Tyskland BGV D 1). 
• Kontrollera användarens säkerhetsmedvetna arbete regelbundet! 

  



Allmänt 
Avsedd användning 
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2.2 Avsedd användning 
Detta aggregat har tillverkats i enlighet med aktuell teknisk nivå samt gällande regler och normer. Det får 
endast användas för avsett ändamål. 

 

 VARNING 
  

 Faror genom ej avsedd användning! 
Vid ej avsedd användning kan faror för personer, djur och materiella värden utgå ifrån 
aggregatet. För alla härav resulterande skador övertas inget ansvar! 
• Använd aggregatet uteslutande för avsett ändamål och genom utbildad, sakkunnig personal!
• Aggregatet får ej förändras eller byggas om på ej fackmässigt sätt! 

  

 

3 Allmänt 
 

   SE UPP! 
  

 

Dessa tilläggsblad kompletterar standarddokumentet! 
Dessa tilläggsblad gäller endast i kombination med motsvarande 
standardbruksanvisning och kompletterar resp. ersätter ett avsnitt i respektive 
standardbeskrivningar. 

  

 

  ANVISNING 
  

 • Bifoga denna anvisning till aggregatunderlagen! 
• Ange ovillkorligen aggregatets artikel- och serienummer vid beställning av reservdelar! 

  

 

4 Tekniska data 
 

  ANVISNING 
  

 Här angivna tekniska data kompletterar resp. ersätter motsvarande värden i 
standardbruksanvisningen. 

  

 

 
Kyleffekt vid 2 l/min 1500 W 
Max. matningsmängd 20 l/min 
Max. kylmedelsutgångstryck 4,5 bar 
Vikt +2,5 kg 
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