
Wa ne zalecenia przy uruchomieniu:

- Prosz  do elektrowibratorów pod czy  zabezpieczenia silnikowe termiczne
(zalecane firmy: Telemecanique, MEC/LG, Meller).

- Zabezpieczenia prosz  ustawi  na warto  pr du podan  na tabliczce znamionowej
dla danego napi cia (UWAGA: dla 400V jest to warto  ni sza ni  dla 230V).

- Je eli wibratory pracuj  na jednym urz dzeniu, zabezpieczenia termiczne powinny
by  zblokowane dla ca ej grupy elektrowibratorów, czyli je eli zadzia a jedno
zabezpieczenie termiczne to automatycznie wy czaj  si  ca a grupa
elektrowibratorów.

- Ka dy elektrowibrator musi mie  te same ustawienia si y wymuszaj cej z lewej i z
prawej strony.
Wszystkie elektrowibratorów z grupy musz  mie  identyczne ustawienia si y
wymuszaj cej.

- Po uruchomieniu prosz  zmierzy  c gami pr d pobierany przez elektrowibratory.
Na adnej z faz nie powinno by  wi ksze wskazanie ni  100-110% pr du
znamionowego z tabliczki znamionowej, je eli jest inaczej prosz  zatrzyma
elektrowibratory i zmniejszy  si  wymuszaj  o 10% na obydwu przeciwwagach
wszystkich elektrowibratorów pracuj cych w jednej grupie.
Je eli dalej pr d na jakiej  fazie jest powy ej 110% pr du znamionowego, nale y
kolejny raz zmniejszy  si  wymuszaj  i tak do skutku. Ko cowe ustawienie
powinno da  pr d redni oko o 100% pr du znamionowego elektrowibratora.

Grupa elektrowibratorów to np. para elektrowibratorów nap dzaj ca jedno sito, stó ,
przeno nik wibracyjny itp.



Elektrowibrator nale y przykr ci  do dok adnie p askiej i odpowiednio wytrzyma ej
powierzchni za pomoc rub z dwustronnym gwintem i nakr tek o wysokiej
wytrzyma ci (wytrzyma  8.8). ruby nale y dokr ci  z odpowiednim momentem
podanym w instrukcji obs ugi.

Po zamocowaniu elektrowibratora w miejscu pracy nale y go zabezpieczy  linka lub
cuchem w taki sposób, e je eli mocowanie elektrowibratora urwie si  podczas

pracy to elektrowibrator nie powinien spa  w dó  wi cej ni  15cm.

Je eli by yby jakie  pytania prosz  o kontakt:
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