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Uw nieuwe spuitcabine is voorzien van een uitneembaar filter, een 
krachtige afzuigmotor, verlichting en een haak om uw spuitpistool 
aan op te hangen.

Het filter bestaat uit twee lagen en is een zogeheten ELECTRETE filter 
met een dubbele werking:

1. Statische aantrekkingskracht .
2. Een tweetraps visnet werking.

Deze twee vullen elkaar aan, zodat het filter een zeer hoge capaciteit 
heeft en lang werkzaam is. Het filter is gemerkt met een kruis dat 
altijd naar boven moet wijzen. Dit is zeer belangrijk voor de goede 
werking van het filter.
Het filter is opgebouwd uit twee lagen, een grofmazige en een 
fijnmazige laag. De kant met het kruis markeert de fijnmazige kant. 
Op deze manier filtert het filter eerst het grove stof, daarna het fijne.

Het filter is uitwasbaar. Dus na gebruik dient u het filter uit te 
spoelen. Let er daarna goed op dat u het filter op de juiste manier 
terugplaatst, dus weer met het kruis aan de bovenkant. Afhankelijk 
van het gebruik is het raadzaam om het filter na ongeveer een jaar te 
vervangen. 

Let op: Gooi uw Gebruikte fiLter niet zomaar weG, maar Lever 
deze in bij het chemisch afvaL.

Het filter is door middel van een scharnierend rooster tegen 
de bovenkant van de cabine geplaatst. Dit rooster kunt u laten 
scharnieren door de twee kunstof doppen aan de voorzijde van het 
rooster los te draaien.

De spuitcabine zelf is eenvoudig te reinigen met een raamwisser 
en een doek. U kunt op deze manier veel glazuur terugwinnen en 
eventueel hergebruiken.

De spuitcabine is voorzien van twee schakelaars, een voor de 
afzuiging en een voor de verlichting. Beide zijn onafhankelijk van 
elkaar te bedienen.

De verlichting is te vervangen door de vijf kruiskopschroeven aan 
de voorzijde los te draaien en de voorplaat te verwijderen. Let er 
hierbij op dat de bedrading, welke naar de schakelaars gaat, niet 
wordt    beschadigd. De lamp is door middel van een contra steker 
aangeloten.  

Let op: u maG de kabeL van de Lamp nooit inkorten daar deze 
een GeheeL vormt met het systeem. aLs u dit weL zou 
doen zou de Lamp niet meer onsteken.
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De spuitcabine zou eventueel naar buiten aangesloten kunnen 
worden door middel van een flexibele afvoerslang.

1. Zorg ervoor zo min mogelijk bochten in de slang of maak 
deze zo ruim mogelijk.

2. Zorg ervooar dat de diameter van de afvoerslang overeen-
komt met de diameter van de motor.

3. Een te smalle afvoer belemmerd de goede werking na de 
cabine.

Flexibele afvoerslang slang is door Keramikos leverbaar. (16 cm voor 
de SC003 en 32 cm voor de SC 009 en SC100)

Tip: U kunt uw cabine ook gebruiken als weegruimte voor glazuur en  
chemicaliën.
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Afmetingen spuitcabines in mm.

SC003 SC009 SC100

a 805 805 1005

b 1030 1065 126,5

b + frame 1940 1975 2175

c 600 600 850

d 650 650 845

e 560 560 750

f 160 320 320

diepte 600 600 800
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