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Handleiding AIR.52/3 
 

 

• Om u te helpen om de best mogelijke prestaties uit uw 

nieuwe Euroboor AIR.52/3 pneumatische magnetische 

kernboormachine te halen, bevat deze handleiding 

eenvoudige tips om veilig, effectief en langdurig gebruik 

te kunnen maken van deze machine. 

 

• Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen VOORDAT 

u gebruik gaat maken van de machine, en in het 

bijzonder kennis te nemen van de secties met betrekking 

tot de luchtmotor. 

 

• Zorg ervoor dat u alle algemene en specifieke 

veiligheidsprocedures hebt bestudeerd, en met name die 

betrekking hebben op de omgeving waarin de machine 

gaat gebruiken. 
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Operationele instructies 
 

 

De Air.52/3 vereist schone, droge lucht bij een maximale 

druk van 6,2 bar (620kPa/90 psi).  

 

De luchttoevoer moet altijd uitgeschakeld en losgekoppeld 

ZIJN voordat u een accessoire (BV EEN KERNBOOR) aansluit, 

dan wel verwijderd van deze machine. 

 

Sluit de koeltank aan op de uitgaande as. Plaats de 

machine in de juiste positie alvorens u begint met boren. 

Om de magneet te activeren, trekt u de telescopische 

magneet handgreep voor een betere hefboomwerking 

uit, en trek deze handgreep naar links. 

 

 

 

 

 

 

 

Controleer of de machine nog steeds op juiste positie 

staat voordat u het gat gaat boren, en schuif de 

telescopische magneet handgreep weer naar binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de motor te starten dient u de borgpen (knop) van de 

motorhefboom uit te trekken en de handgreep op naar 

links (omhoog) te trekken. De motor zal starten.  

 

Tijdens het draaien van de  motor kan de magneet niet 

worden uitgeschakeld.  

 

Als het gat voltooid is, duwt u de hendel naar rechts 

waardoor de motor stopt.



 

Speciale voorwaarden voor veilige toepassing, installatie,  

bediening en onderhoud 

WAARSCHUWING 

• Niet-naleving van een van deze bijzondere voorwaarden kan leiden tot 

explosiegevaar. 

 

• Wrijving en frictie kunnen leiden tot vonken en/of verhoogde temperaturen 

waardoor explosiegevaar ontstaat in een explosieve omgeving. 

 

TOEPASSING EN INSTALLATIE 

Overbelasting van lagers zal leiden tot een voortijdige storingen kunnen leiden tot wrijving 

en frictie. Voldoe aan de volgende voorwaarden om overbelasting te voorkomen. 

 

1. Overschrijdt de fabrieksaanbeveling voor de maximaal toegestane as radiale belasting 

versus snelheid. 

2. Raadpleeg de catalogus gegevens en / of een IR Technisch Specialist voor specifieke 

technische informatie en aanbevelingen. 

3. Gedreven lasten moeten evenwichtig aan abnormale belasting van de lucht motor lagers 

te wijten aan radiale trillingen te elimineren. 

 

Zorg ervoor dat de motor as en aangedreven roterende of oscillerende componenten niet in 

contact komen met andere componenten. 

 

1. Bescherm bewegende delen; 

2. Zet de lucht motor goed vast. Een losse motor zal leiden tot abnormale werking of kan 

dalen van montage. 

3. Bescherm lucht motor van invloeden die kunnen leiden tot een vonk. 

 

BEDIENING VAN DE MOTOR 

Verhoogde oppervlakte temperatuur, een indicatie van overbelasting of mogelijke falen van 

lagers of andere mechanische componenten, kunnen leiden tot een ontstekingsbron. 

 

1. De maximaal verwachte oppervlakte temperatuur (Tmax) van de gehele machine, 

waarin de motor is verwerkt, moet worden gemeten en opgegeven voor de ATEX-

richtlijn stempelplicht en Certificaat van Overeenstemming. 

2. Maximum lagertemperaturen mag niet meer dan WC voor een langere tijd. 

3. Monitor luchtmotor lagers en behuizing temperaturen tijdens de werking van de motor 

voor het ongewoon hoge temperaturen. 



 

Speciale Condities (Vervolg) 

 

KENNISGEVING 

Maximale oppervlakte temperatuur van de motor gemeten temperatuur 71 graden Celsius 

met een omgevingstemperatuur van 21graden Celsius. Deze metingen werden genomen 

met een onbelaste motor en met lucht druk bij de inlaat bij 6,2 bar (620 psig kPa/90). 

 

Verhoogde trillingsniveaus van de luchtmotor, een indicatie van onbalans of mogelijke falen 

van lagers of andere mechanische componenten, kan leiden tot een ontstekingsbron. 

 

1. Meten en staat een normale acceptabele trillingsniveau tijdens de werking voor de 

voltooide machine. 

2. Monitor de trillingen van de uitgaande as en behuizing op abnormale omstandigheden. 

 

Gebruik altijd schone, droge, gesmeerde lucht bij 6,2 bar (620 psig kPa/90) maximale 

luchtdruk bij de inlaat. Hogere druk kan leiden tot gevaarlijke situaties, inclusief te hoge 

snelheid, of verkeerde uitgaand koppel of kracht resulteert in voortijdig falen van lagers of 

andere componenten. 

 

1. Raadpleeg de specificatie van de fabrikant meegeleverd met de lucht motor voor een 

goede smering. 

 

ONDERHOUD 

Volg alle smering en onderhoud van aanbevelingen zoals gevonden in de handleiding die bij 

de luchtmotor. 

 

1. Voer geen onderhoud of reparaties in een gebied waar gevaarlijke atmosfeer aanwezig 

zijn. 

2. 2. Reinig of smeer de motor niet met brandbare of vluchtige vloeistoffen, zoals kerosine, 

diesel of kerosine, wat een potentieel explosieve 



 

 

KENNISGEVING 

• Plaats de aanbevelingen in deze bijzondere voorwaarden en eventuele soortgelijke 

aanbevelingen die vastgesteld zijn door de explosieve gevaren van de volledige machine, in 

de bijbehorende documenten van de machine, waarin de lucht motor is opgenomen. 

 

• Voor het veilig gebruik van dit product en voldoen aan de bepalingen van de 

Machinerichtlijn alle instructies in de bijbehorende literatuur, in aanvulling op alle 

omstandigheden, mededelingen en waarschuwingen hierin gegeven, moeten worden 

gevolgd. 

• De EG-verklaring van Integratie in deze handleiding staat dat de lucht motor die in deze 

machine is beoordeeld voor de naleving van de Europese Gemeenschap Richtlijn 94/9/EG 

voor apparatuur voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. 

  

Luchtmotoren zijn bedoeld om te worden opgenomen of worden opgenomen in een 

grotere machine. De motor fabrikant kan niet voorzien van alle manieren waarop deze 

component kan worden toegepast en kan dus niet alle van de veiligheidsaspecten van de 

grotere, voltooide machine. 

 

Het blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat alle 

van de veiligheidseisen voor de toepassing, installatie, bediening, inspectie en onderhoud 

van de machine wordt voldaan, in overeenstemming met alle geldende normen en 

voorschriften (lokaal, staat, land, federale , etc.). 



 

Uitleg van de ATEX en verklaring van Integratie 

1. Beoordeel hun producten naar de schepping van een explosieve atmosfeer of een bron 

van ontsteking van een explosieve atmosfeer te voorkomen. 

2. Verklaar dat wanneer de producten goed zijn geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt 

worden overeenkomstig hun bestemming, zij geen gevaar opleveren voor de gezondheid en 

veiligheid van personen, dieren of eigendommen. 

 

De ATEX richtlijn erkent dat de kans op een ernstige gebeurtenis die zich voordoet is 

afhankelijk van: 

-  De explosieve eigenschappen van de atmosfeer 

-  De waarschijnlijkheid van de atmosfeer aanwezig is 

-  De waarschijnlijkheid van de machines veroorzaken een explosieve atmosfeer 

-  De waarschijnlijkheid van de machines veroorzaken van een ontstekingsbron 

 

De ATEX richtlijn erkent de noodzaak van bijzondere voorwaarden van de installatie, 

bediening en onderhoud die moet worden gevolgd om te verminderen of te elimineren dit 

kan een ernstige gebeurtenis. 

 

De ATEX richtlijn vereist een voltooide machine worden gemarkeerd om aan te geven dat de 

voltooide machine is gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en de 

gebruikers van de grenzen en bijzondere voorwaarden van het gebruik op de hoogte. 

 

ATEX richtlijn Markeringen  

ll 2 GD c LLB Tmax X  

dient als een voorbeeld van een ATEX-richtlijn markering op een complete machine, 

waar het volgende symbool geeft aan: 

 

 

1. Ex Mark: 

betekent certificering voor gebruik in een explosieve atmosfeer, gevolgd door 

andere symbolen die de details van die gecertificeerd te gebruiken. 

 

2. Equipment Group: 

- Ll - Equipment Group 11 - Non-Mine te gebruiken. 

 

3. Apparatuur Categorie: 

- 2 - Groep 11 Equipment categorie 2 - 

Apparatuur in categorie 2 is bedoeld voor gebruik op plaatsen ingedeeld in zone 1 of 21 

(overeenkomstig de norm EN 1127-1) waar een explosieve atmosfeer alleen te 

verwachten. Beschermingsniveau wordt gewaarborgd bij normaal gebruik en in geval 

van frequente storingen of normale storingen van apparatuur. Categorie 2-apparatuur 

kan ook worden gebruikt wanneer categorie 3-apparatuur nodig is. 

 



4. Aard van de explosieve atmosfeer: 

- G - Evaluatie voor een explosieve atmosfeer wordt veroorzaakt door gassen, dampen of 

nevel. 

- D - Evaluatie voor een explosieve atmosfeer wordt veroorzaakt door stof. 

 

5. Bescherming Methode (Optionele markering): 

- C - Type ontploffingsgevaar per norm EN 13463-5, waarin bouwkundige maatregelen 

zijn zo toegepast om de veiligheid te bieden tegen de mogelijkheid van ontsteking. 

 

6. Gas Groep (Optioneel markering): 

Gassen zijn gegroepeerd op hun MESG (Maximum Experimental Safe Gap) en MIC 

(Maximum Ignition Current), met een groep A is minst explosieve en groep C wordt het 

meest explosieve. 

Gas groepen worden gedefinieerd in de norm EN 50014. 

- LLB - Certificering voor gebruik in groep B, die gassen met een MIC-ratio van 0,45 heeft 

betrekking op tot 0,8 en MESG waarde van 0,55 tot 0,9 mm. Als gecertificeerd voor 

groep B zou het veilig zijn in groep A, die gassen covers met MIC-ratio boven de 0,8 en 

MESG dan 0,9 mm. 

 

7. Maximaal verwachte Oppervlaktetemperatuur 

-T max - De maximale oppervlakte temperatuur in graden Celsius berekend op basis van 

de gemeten maximale temperatuur met correcties voor omgevingstemperatuur en een 

factor van veiligheid. 

 

8. Speciale voorwaarden die nodig zijn voor veilige toepassing, installatie, bediening en 

onderhoud (optioneel markering). 

- X - Geeft aan dat er speciale omstandigheden die moeten worden gevolgd voor de 

certificering toe te passen. 


