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1

Selle juhendi kohta

Pos 1.2 /KN2006- Projekte/Eisenhut-Vet/Allg em ein es/110 1.1 Inform ation en zu r Anleitung @ 71 \mod _1211294160733_1.doc @ 1184074

1.1

Üldist

Hooldusjuhendi kasutamine

Käesolev kasutusjuhend võimaldab seadet turvaliselt ja efektiivselt
kasutada. Ohutu töötamise peamiseks eelduseks on kõikide selles
juhendis ära toodud ohutus- ja seadme käsitlemise juhiste
järgimine.

Lugemiskohustus

Personal on kohustatud enne töödega alustamist selle juhendi
hoolikalt läbi lugema ja juhendist aru saama.

Hoidmise koht

Juhend kuulub seadme juurde ja seda tuleb säilitada seadme
vahetus läheduses, et see oleks personalile igal ajal kättesaadav.

Seadme müük

Seadme üleandmisel kolmandatele isikutele andke üle ka see
juhend. Et kolmandaid isikuid ohutuse seisukohast olulistest
aspektidest piisavalt informeerida, teatage meile kolmanda isiku
nimi ja täielik aadress.

Juurdekuuluvad dokumendid,
eeskirjad ja sätted

Kõrvuti selle kasutusjuhendiga kehtivad lisas olevad juhised ja
märkused, samuti seadmel olevad sildid.
Lisage viited tehnilistele muudatustele käesolevale juhendile.
Lisaks sellele kehtivad kohalikud õnnetuste vältimise eeskirjad ja
seadme kasutusala üldised ohutussätted.

Käesolevas juhendis olevad
joonised

Käesoleva juhendi joonised on mõeldud juhendi paremaks
mõistmiseks ja võivad tegelikust seadmest erineda.

Hooldusjuhendi kaotamine

Kasutusjuhendi kaotamise korral küsige koheselt uut
kasutusjuhendit. Vt kontaktandmeid lk 2.

Pos 1.3 /KN2006- SM/nL.......... Seit enumbr uch .......... @ 8\mod _1141998334703_0.doc @ 75489
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Pos: 1.4 /KN2006- Projekt e/Eisenh ut-Vet/Allg em ein es/120 1.1 Sym boler klärung GA @ 71\mod_1211365730091_1.do c @ 1184592

1.2

Leppemärgid

Ohutusjuhised

Käesoleva juhendi ohutusjuhised on tähistatud sümbolitega.
Ohutusjuhised juhatatakse sisse märksõnadega, mis väljendavad
riski suurust.
Järgige tingimata ohutusjuhiseid ja tegutsege ettevaatlikult, et
vältida õnnetusi, isiku- ja materiaalseid kahjusid.
OHT!
… viitab vahetule ohuolukorrale, mis võib
põhjustada raskeid vigastusi või lõppeda surmaga,
kui seda olukorda ei väldita.

HOIATUS!
… viitab võimalikule ohuolukorrale, mis võib
põhjustada raskeid vigastusi või lõppeda surmaga,
kui seda olukorda ei väldita.

ETTEVAATUST!
… viitab võimalikule ohuolukorrale, mis võib
põhjustada väiksemaid või kergeid vigastusi, kui
seda olukorda ei väldita.

ETTEVAATUST!
… viitab võimalikule ohuolukorrale, mis võib
põhjustada materiaalset kahju, kui seda olukorda ei
väldita.

JR 201319
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Pos 1.6 /KN2006- SM/Allgemeines/121 1.1.1 B esond er e Sich erh eit shin weise_Titel @ 8\mod _1142090242324_1.doc @ 75

1.3

Vastutuse välistamine

Käesoleva juhendi info

Käesoleva kasutusjuhendi info ja ohutusjuhised on koostatud
arvesse võttes kehtivaid norme, direktiive ja eeskirju, tehnika taset
ja meie pikaajalisi kogemusi.
Tarnekomplekt või seadme mudel võib sõltuvalt tellimuse
andmetest, valmistatud erimudelist või uusimatest tehnilistest
muudatustest erineda siin ära toodud kirjeldustest ja kujutistest.

Tarnimine

Kõrvuti lepingus kokku lepitud kohustustega kehtivad tootja üldised
tehingutingimused ja tarnetingimused. Need vastavad lepingu
sõlmimise ajahetkel kehtivatele õigusaktidele.

Tehnilised muudatused

Kehtib käesoleva kasutusjuhendi avaldamise kuupäev. Jätame
endale õiguse teha arendustöö raames seadme juures tehnilisi
muudatusi, mille eesmärgiks on kasutusomaduste ja ohutuse
parandamine.

Vastutuse välistamine
mittejärgimise korral

Tootja välistab vastutuse kahjude ja avariide puhul, mis tulenevad
järgmistest punktidest:
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seadme mittesihipärane kasutamine,



käesoleva kasutusjuhendi info ja juhiste mittejärgimine,



seadme juures või seadmega töötavad isikud, kellel puudub
vastav kvalifikatsioon või luba selleks,



mitte originaalvaruosade kasutamisel,



omavolilised ümberehitustööd ilma tootja kirjaliku nõusolekuta,



mitte lubatud elektriseadmete kasutamine.

JR 201319
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Selle juhendi kohta
1.4

Garantiisätted

Asukoht

Garantiitingimused leiate ostumüügilepingust ja tootja üldistest
tehingutingimustest.

Põhimõtteliselt

Lõpliku otsuse garantiinõudeõiguse kohta langetab tootja peale
kõikide defektsete detailide tagastamist või vajadusel peale
kohapealset vaatlust.
Defektsete detailide väljavahetamine ei pikenda seadme
garantiiaega.
Kui kasutaja või kolmas isik teeb ilma tootja kirjaliku nõusolekuta
seadme juures muudatusi või viib läbi olulisi remonditöid, siis
kustub garantiinõudeõigus täielikult.

1.5

Klienditeenindus ja toodete monitooring

Klienditeenindus

Meie klienditeenindus aitab lahendada probleeme ja küsimusi,
millele käesoleva kasutusjuhendi abil lahendust ei leita, ning annab
tehnilist infot. Vt kontaktandmeid lk 2.

Toote monitooring

Toodete pideva parendamise eesmärgiga tunneme
klienditeeninduse kaudu huvi teie kogemuste vastu, mis on saadud
meie seadet kasutades.
Oleme huvitatud infost seadme käsitlemisel tekkivate probleemide,
rikete ja esinevate vigade kohta.
Informeerige alati tootjat avariidest ja avariiohtlikest olukordadest.

Pos 1.20 /KN 2006-SM /Allg em ein es/170 1.1 Kund end ien st_T itel+T ext @ 8\mod_1142095433275_1.do c @ 75900

Pos: 2.1 /KN2006- SM/nL.......... Seiten umbru ch .......... @ 8\mod_1141998334703_0.do c @ 75489
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Ohutus

2

Ohutus

Pos 2.3 /KN2006- Projekte/Eisenhut-Vet/Sich erh eit/001 1.0 Einführung GA @ 71\mod_1211294528880_1.d oc @ 1184144

See peatükk annab ülevaate kõigi ohutusalaste aspektide kohta,
mis on olulised personali optimaalseks kaitseks, samuti turvaliseks
ja riketevabaks töötamiseks.
Selle juhendi käsitlemis- ja ohutusjuhiste mittejärgimine võib
põhjustada ohuolukordi.
Selles juhendis on võimalik käsitleda üksnes neid riske, mis on
riskihindamise käigus välja selgitatud. Riskid, mis tulenevad
töötingimustest, kasutuskohast ja teiste komponentide liidestest,
tuleb välja selgitada ning juhendit vastavalt täiendada.
Pos 2.4
Abschnittsend
e ---------@ 8\mod
Pos:
2.5/KN2006/KN2006-SM/nL---------Projekt e/Eisenh
ut-Vet/Sich erh
eit/003 1.1
Verant_1141997892953_0.doc
wortung d es B edieners@@75471
74 \mod _1213275985484_1.doc @ 1210032
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Ohutus
2.1

Kasutaja vastutus

Põhimõttelist

Kasutaja ja/või sõiduki tootja vastutab paigalduse,
funktsioneerimise ja seadme ligipääsetavuse eest sõidukis.
Seadme kasutaja on kohustatud järgima seaduses sätestatud
tööohutuse nõudeid, kuna seade on mõeldud töönduslikuks
kasutamiseks. Kõrvuti käesoleva kasutusjuhendi ohutusjuhistega
tuleb seetõttu järgida ka seadme kasutusala kohta kehtivaid
ohutusnõudeid, õnnetuste vältimise ja keskkonnakaitse eeskirju.

Riskihindamine

Kasutaja peab tutvuma kehtivate töökaitsealaste sätetega ja
riskihindamise käigus tegema kindlaks riskid, mis tulenevad
seadme kasutuskoha spetsiifilistest töötingimustest.

Kasutusjuhised

Vastavalt töökohal läbi viidud riskihindamise tulemustele peab
kasutaja koostama kasutusjuhised, neid rakendama ja
dokumenteerima. Kogu seadme kasutusaja jooksul vastutab
kasutaja tema poolt koostatud kasutusjuhiste aktuaalsetele
seaduslikele nõuetele vastavuse ja vajadusel kohandamise eest.

Pädevused

Kasutaja peab reguleerima seadme juures või seadmega tehtavate
töödega seotud pädevused ja nimetama vastutava isiku, kes
vastutab seadme turvalise kasutamise ja kõikide tegevuste
koordineerimise eest.

Informeerimine

Kasutaja peab tagama, et igakordselt seadme juures või
seadmega töötav personal on seda kasutusjuhendit lugenud ja
sellest aru saanud.

Isikukaitsevahendid

Kasutaja peab andma personali kasutusse vajalikud
isikukaitsevahendid.

Ohutusnõuded

Vajadusel peab kasutaja enne seadme kasutuselevõttu veenduma,
et seadis, millele see toode paigaldatakse või mille üheks
komponendiks käesolev seade on, vastab peamistele
ohutusnõuetele ja kõikidele ohutuse seisukohast oluliste
direktiivide sätetele.

Tehniliselt laitmatu seisukord

Seadme tehniliselt laitmatu seisukorra tagamiseks peab kasutaja
tagama, et seadme hooldamisel peetakse kinni käesolevas
kasutusjuhendis sätestatud hooldusintervallidest.

Pos 2.8 /KN2006- SM/Sicher heit/004 Per son al/004 1.1 Per sonalanfor der ungen _T itel @ 8\mo d_1142431816578_1.do c @ 77625

JR 201319
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Ohutus
2.2
2.2.1

Nõuded personalile
Üldised nõuded personalile
Personalina aktsepteeritakse ainult isikuid, kes täidavad oma
tööülesandeid usaldusväärselt ja kelle reaktsioonivõimet ei mõjuta
nt narkootikumid, alkohol ja ravimid.
Personalivalikul tuleb pidada kinni seadme kasutuskohas
kehtivatest kutsealaspetsiifilistest vanusenõuetest.

2.2.2

Kvalifikatsioon

Ebapiisav kvalifikatsioon

HOIATUS!
Vigastusoht ebapiisava kvalifikatsiooni korral!
Ebapiisava kvalifikatsiooni ja teadmiste tõttu
seadme asjatundmatu käsitlemine võib põhjustada
olulise isiku- ja materiaalse kahju.
Seepärast:


Laske kõik tegevused läbi viia üksnes
kvalifitseeritud personalil.

Kasutusjuhendis nimetatakse erinevate tegevusvaldkondade kohta
järgmised kvalifikatsioonid:
Erialane personal

Erialane personal on oma erialase väljaõppe, teadmiste ja
kogemuste, samuti vastavate standardite ja sätete tundmise
poolest võimeline teostama talle ülesandeks tehtud töid ja
tuvastama ning vältima iseseisvalt võimalikke ohtusid.

Elektrivaldkonna spetsialist

Elektrivaldkonna spetsialist on oma erialase väljaõppe, teadmiste
ja kogemuste, samuti vastavate standardite ja sätete tundmise
poolest võimeline teostama elektriseadmete juures talle
ülesandeks tehtud töid ja tuvastama ning vältima iseseisvalt
võimalikke ohtusid.
Elektrivaldkonna spetsialist on saanud väljaõppe seoses
spetsiaalse kasutuskohaga, kus ta töötab, ning tunneb olulisi
direktiive, standardeid ja sätteid.
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Ohutus
2.2.3

Kõrvalised isikud

Kõrvalised isikud

HOIATUS!
Oht kõrvalistele isikutele!
Kõrvalised isikud, kes ei vasta siin ära toodud
nõuetele, ei tunne töövaldkonna ohtusid.
Seepärast:

2.2.4



Ärge lubage tööalasse kõrvalisi isikuid.



Kahtluse korral pöörduge isikute poole ja
juhtige nad tööalast välja.



Katkestage töö kuni tööalas viibivad kõrvalised
isikud.

Juhendamine
On soovitatav, et firma Richard Murgenthal AG autoriseeritud
spetsialist viib läbi koolituse kasutajale, samuti kasutaja
personalile. Kui personali ümberpaigutamine on vajalik, siis on
kasutaja soovil võimalik viia läbi uue personali koolitus.

Pos 2.11
2006-SM
/Sichumbru
erh eit/004
Per sonal/004
1.1.0 Elektrof
kr aft @ 13\mod _1152885134593_1.do c @ 148350
Pos:
2.12/KN
/F I/..........
Seiten
ch ..........
@ 0\mod272_1.d
oc @ ach
1522

JR 201319

13

Vooluvõtja RM 384

Ohutus
2.3

Sihipärane kasutamine

Sihipärane kasutamine

Seade on kavandatud ja konstrueeritud eranditult siin kirjeldatud
kasutusotstarbeks.
 Seade on mõeldud eranditult tööstuslikuks kasutamiseks.
 Seadet võib kasutada ainult siis, kui elektriühenduse väärtused
vastavad käesoleva juhendi peatükis 3.3 kirjeldatud väärtustele.
 Seade on mõeldud voolu juhtimiseks kaarkollektori süsinikkinga
kaudu alusraamile, kus võetakse vastu kontaktliinist lähtuv
elektrivool.
 Sihipärase kasutamise juurde kuulub ka kõikidest käesolevas
juhendis ära toodud andmetest kinnipidamine.
Iga sihipärase kasutamise raamest väljuv või seadme muul viisil
kasutamine kehtib kui mittesihipärane kasutamine ja võib
põhjustada ohtlikke olukordi.

Kasutamise piirangud

Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas või
keskkondades, kus töötatakse plahvatusohtlike ainetega.

Mittesihipärane kasutamine

Iga sihipärase kasutamise raamest väljuv või seadme muul viisil
kasutamine kehtib kui mittesihipärane kasutamine ja võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
HOIATUS!
Oht mittesihipärasel kasutamisel!
Seadme mittesihipärane kasutamine võib põhjustada
ohuolukordi.
Eelkõige tuleks loobuda seadme kasutamisest
järgmisel viisil:
 seadme kasutamine väljaspool tehnilistes
andmetes spetsifitseeritud väärtusi,
 koormate allalaskmine ja tõstmine,
 seadme kasutamine plahvatusohtlikus
keskkonnas.

Mittesihipärasel kasutamisel on igat liiki kahjunõuded välistatud.
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Pos 2.14 /FI/.......... Seit enumbr uch .......... @ 0\mod 272_1.doc @ 1522

2.4

Isikukaitsevahendid
Mõningate tööde puhul on isikukaitsevahendite kasutamine nõutav.
Tööde iseloomust tulenevate terviseriskide minimeerimiseks
kasutage ettenähtud isikukaitsevahendeid.

Pos 2.16 /KN 2006-SM /Sich erh eit/006 Per sönlich e Schutz au sst attung/006 1.1.0_1 Grund sätz lich zu trag en _Tit el @ 8 \mod _1143360998458_1.doc @ 80989

Vastavalt teostatavate tööde iseloomule kandke järgmisi
isikukaitsevahendeid:
Pos 2.17 /KN 2006-Projekt e/Eisenhut- Vet/Sicherheit/1.1.1 Arb eitskleid ung_ang em essene @ 75\mod _1213878342751_1.do c @ 1219917

Sobiv tööriietus
on liibuv, vähese rebimistugevusega, liibuvate varrukate ning ilma
eenduvate detailideta. See on mõeldud eelkõige kaitseks liikuvate
seadme detailide vahele jäämise eest. Ärge kandke sõrmuseid,
kette ja muid ehteid.
Pos 2.18 /KN 2006-Projekt e/Eisenhut- Vet/Sicherheit/Rutschf est e Schuh e @ 71\mod _1211367189019_1.d oc @ 1184737

Libisemiskindlad jalatsid
kaitseks libisemise eest.
Kaitsekindad
kaitsmaks käsi hõõrdumise, marrastuste, torgete või sügavate
haavade eest, samuti kuumade pealispindadega kokkupuute
korral.

JR 201319
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Ohutus
2.5

Üldised ohutusjuhised
Järgnevas peatükis tuuakse ära riskihindamise käigus välja
selgitatud jääkriskid.
 Järgige siin ära toodud ohutusjuhiseid ja selle juhendi teistes
peatükkides olevaid hoiatusi, et vähendada miinimumini
terviseriske ja vältida ohuolukordi.

2.5.1

Mehaanilised ohud

Rippuvad koormad

Hoiatus!
Rippuvad koormad on eluohtlikud!
Allakukkuvad koormad võivad põhjustada raskeid
vigastusi või surma.
Seepärast:
 Ärge viibige kunagi ülestõstetud koorma all.
 Kasutage tõstmiseks üksnes vastavaid
tõstevahendeid.
 Liigutage koormaid ainult järelevalve all.
 Töökohalt lahkudes laske koorem alla.

Ümberminevad koormad

Hoiatus!
Vigastusoht ümberminevate koormate tõttu!
Ümberminevad koormad võivad põhjustada raskeid
vigastusi.
Seepärast:
 Kindlustage osad alati piisavalt ümberminemise
vastu.
 Kasutage tõstmiseks üksnes vastavaid
tõstevahendeid.
 Liigutage koormaid ainult järelevalve all.
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Ohutus
Liikuvad osad

HOIATUS!
Vigastusoht liikuvate osade tõttu!
Pöörlevad ja/või lineaarselt liikuvad osad võivad
põhjustada raskeid vigastusi.
Seepärast:
 Ärge sirutage töötamise ajal kätt pöörlevate osade
juurde ega käsitsege liikuvaid osi.
 Enne osade juures tööde alustamist lülitage seade
ja õhuliin välja ja kindlustage sisselülitumise vastu.
 Kandke ohualas liibuvat tööriietust.

Teravad servad, nurgad ja
teravaservalised materjalid

ETTEVAATUST!
Vigastusoht servade, nurkade ja teravaservaliste
materjalide tõttu!
Teravad servad, nurgad ja teravaservalised
materjalid võivad põhjustada nahamarrastusi ja
sisselõikeid.
Seepärast:
 Töötades teravate servade ja nurkade läheduses
ning käsitledes teravaservalisi materjale olge
ettevaatlik.
 Kahtluse korral kandke kaitsekindaid.

JR 201319
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Ohutus
2.5.2

Elektriohud

Pos 2.25 /KN 2006-Projekt e/Eisenhut- Vet/Sicherheit/Elektrischer Str om _Gefahr @ 74\mod _1213601379686_1.do c @ 1214132

Elektrivool

OHT!
Eluohtlik elektrivool!
Kokkupuude pingestatud osadega on eluohtlik.
Isolatsiooni või üksikute osade kahjustused võivad
olla eluohtlikud.
Seepärast:
 Enne osade juures tööde alustamist lülitage
seade ja õhuliin välja ja kindlustage
sisselülitumise vastu.
 Isolatsiooni kahjustumisel lülitage vooluvarustus
koheselt välja ja alustage remonditöödega.
 Enne seadme ühendamist elektrivõrku võrrelge
„tehnilistes andmetes“ olevaid andmeid
elektrivõrgu andmetega ja ühendage ainult siis,
kui andmed on kooskõlas.
 Elektriseadmete juures võivad töid teostada
ainult elektrivaldkonna spetsialistid.

Pos: 2.26 /KN 2006-SM/n L---------- Abschn ittsen de ---------- @ 8\mo d_1141997892953_0.do c @ 75471

2.5.3 Pneumaatikadetailidega kaasnevad ohud
Pneumaatika

HOIATUS!
Vigastusoht pneumaatilise energia tõttu!
Pneumaatiline energia võib põhjustada väga
raskeid vigastusi.
Kui üksikud osad on kahjustatud, siis võib
kahjustatud kohast suure surve all väljuda õhku ja
kahjustada nt silmi.
Seepärast:
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Enne seadme juures töödega alustamist
lülitage välja seadme rõhuvarustus. Jälgige
rõhusalvestit. Viige ka selle rõhk miinimumini.



Ärge muutke rõhuseadistusi nii, et need
oleksid suuremad kui maksimaalselt lubatud
väärtused.

JR 201319
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Ohutus
2.5.4

Tööala ohud

Ebapiisav valgustus

HOIATUS!
Vigastusoht ebapiisavast valgustusest
tulenevate ohutuse puudujääkide tõttu!
Kui tööala on ebapiisavalt valgustatud, siis on oht, et
töid ei saa puuduliku nähtavuse tõttu õigesti
teostada. Selle tagajärjel võivad tekkida ohutuse
puudujäägid, mis peidavad endas vigastusohtu.
Seepärast:
 Hoolitsege töökoha piisava valgustuse eest.
 Vahetage defektsed valgustid viivitamatult välja.

Mustus ja vedelevad esemed

ETTEVAATUST!
Komistamisoht mustuse ja vedelevate esemete
tõttu!
Mustus ja maaslebavad esemed võivad põhjustada
libisemist ja komistamist ning seeläbi
märkimisväärseid vigastusi.
Seepärast:
 Hoidke tööala alati puhtana.
 Eemaldage esemed, mida te enam ei vaja.
 Markeerige kohad, kus võib komistada, kollasemustatriibulise markeerimislindiga.

JR 201319
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Ohutus
2.6

Uuesti sisselülitamise vastu kindlustamine
Mõningaid töid tuleb seadme juures teostada väljalülitatud
elektrivarustusega. Nende tööde puhul on oht, et seade/seadis
lülitatakse loata uuesti sisse:

Loata uuesti sisselülitamine

OHT!
Eluohtlik loata uuesti sisselülitamise tõttu!
Ohualas töötades on oht, et elektrivarustus
lülitatakse loata uuesti sisse. See on ohualas
viibivatele isikutele eluohtlik.
Seepärast:
 Järgige selle juhendi peatükkides olevaid
uuesti sisselülitamise vastu kindlustamise
juhiseid.
 Järgige alati allpool kirjeldatud uuesti
sisselülitamise vastu kindlustamise protseduuri.

Uuesti sisselülitamise vastu
kindlustamine:
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Põhimõtteliselt kehtib:
1.

Lülitage välja seadme elektri- ja rõhuvarustus.

2.

Keerake pealüliti asendisse „OFF“.

3.

Kindlustage pealüliti tabalukuga loata uuesti sisselülitamise
vastu.

4.

Vajadusel paigaldage silt, mis viitab ohualas tehtavatele
töödele ja keelab kolmandatel isikutel seadet uuesti sisse
lülitada.

JR 201319
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Ohutus
2.7

Seiskamine avariiolukorras/käitumine ohu korral ja õnnetuste puhul

Ennetavad meetmed

 Olge alati õnnetusteks ja tulekahjuks ettevalmistatud!
 Hoidke esmaabitarbed (esmaabikarp, tekid jne) ja tulekustuti
käepärast.
 Tutvustage personalile õnnetusest teatamise seadiseid,
esmaabitarbeid ja päästeseadmeid.
 Hoidke juurdepääsuteed päästesõidukite jaoks vabad.

Õnnetuse korral rakendatavad
meetmed

Õnnetuste ja ohu korral seisake seade viivitamatult.
 Lülitage seade välja.
 Osutage esmaabi.
 Päästke ohualast isikud.
 Informeerige asukoha vastutavat isikut.
 Teavitage päästeteenistust.
 Vabastage juurdepääsuteed päästesõidukite jaoks.

Uuesti sisselülitamine

HOIATUS!
Eluohtlik kontrollimatu uuesti sisselülitamise
tõttu!
Kontrollimatu uuesti sisselülitamine võib põhjustada
raskeid vigastusi või surma.
Seepärast:


2.8

Veenduge enne uuesti siselülitamist, et
seiskamise põhjus on kõrvaldatud ja kõik
ohutusseadised on paigaldatud ja
funktsioneerivad.

Sümbolid ja piktogrammid

Loetamatud sümbolid

HOIATUS!
Vigastusoht loetamatute sümbolite tõttu!
Aja jooksul võivad kleebised ja sildid määrduda või
muutuda muul viisil mitte äratuntavaks.
Seepärast:
 Hoolitsege, et kõik ohutus-, hoiatus- ja
kasutusjuhised oleksid hästi loetavad.
 Uuendage koheselt kahjustatud sildid või
kleebised.
 Ärge katke ohutus-, hoiatus- ja kasutusjuhiseid
kunagi kinni.

JR 201319
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Ohutus
Seadme piktogrammid viitavad seadme vahetule ümbrusele ja
juhivad tähelepanu ohtudele või kohaldatavatele meetmetele.
Võimalusel on seadmel järgmised piktogrammid:
Hoiatus elektrivoolu ohtude eest

22
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Piktogramm asub osadel, mis võivad juhtida elektrit. Elektrilöögi
oht.

JR 201319

Vooluvõtja RM 384

Tootekirjeldus

3

Tootekirjeldus

3.1

Ülevaade / seadme skeem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JR 201319

Kaarkollektor
Kollektoripea
Kontaktking
Otsadetail
Lõppdetail
Juhiku varras
Ülemine käärkonstruktsioon
Põlvliigend
Tugilatt
Tõstevarras
Lõõtsajam
Fibrax-elemendid
Tõsterõngad
Alusraam
Isolaator
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Tootekirjeldus
3.2
3.2.1

Süsteemi kirjeldus
Konstruktsioon
Kolmele isolaatorile toetuvale alusraamile on kinnitatud
kiirlangetusventiiliga lõõtsajam, tugilatt ja tõstevarras. Ülemine
käärkonstruktsioon on põlvliigendi abil ühendatud tõstevarda ja
tugilatiga. Sellele kinnitub kaarkollektor. Nende
horisontaalasendisse viimiseks on juhiku varras.

Pos 4.4
Abschnittsend
e ---------@ 8\mod
@ 75471
Pos:
4.5/KN2006/KN2006-SM/nL---------SM/Aufbau und
F unktio n/004
1.1 B augrupp
enb_1141997892953_0.doc
eschr eib ung_T itel @ 9\mod_1144046217018_1.do
c @ 84446

3.2.2

Funktsioon
Viies juhtlüliti asendisse „vooluvõtja üles“, täidetakse lõõtsajam
suruõhuga. Ajam pingutab tugilatiga ühendatud trossi. Tugilatist
ja ülemisest käärkonstruktsioonist koosnev käärikujuline seadis
tõuseb üles kuni kaarkollektor puudutab kontaktliini või kuni
saavutatakse maksimaalne tõstekõrgus. Tõstmisel valitakse
tõusukiirus nii, et kaarkollektor ei põrkaks hooga vastu kontaktliini.
Töötades tagab lõõtsajam suruõhuventiili abil kogu tööalas
kaarkollektori ühtlase surve kontaktliinile. Kaarkollektori kiiret
allapoole liikumist kontaktliini asendi muutudes pidurdab
võnkesummuti. See toimib ainult ühepoolselt (allpoole liikumisel),
nii et käärkonstruktsioon järgib järgnevat kontaktliini kõrgemale
tõusmist takistamatult. Vooluvõtja allalaskmiseks viiakse juhtlüliti
asendisse „vooluvõtja langetamine“. Katkestatakse suruõhu
juurdevool lõõtsajamisse ja tühjendatakse õhuvoolik. Survelangus
annab signaali kiirlangetusventiilile, tühjendab lõõtsajami õhust ja
vooluvõtja langeb alla. Võnkesummuti pidurdab allalangemist nii,
et käärkonstruktsioon ei langeks liiga tugevasti alusraamile. Et
kaitsta vooluvõtjat kaarkollektorile ja käärkonstruktsioonile
mõjuvate liiga suurte jõudude eest, on seadmele paigaldatud
pneumaatilise käivitusmehhanismiga purunemiskaitse. Kui
kontaktkingadele mõjuvad liiga suured jõud, mille toimel võivad
kontaktkingad puruneda, siis liigub suruõhk lõõtsajami voolikust
välja. Nii alaneb kiirlangetusventiili rõhk sel määral, et lõõtsajam
tühjeneb õhust ja vooluvõtja langeb alla.

3.2.3

Juhtelemendid/töörežiimid
Normaalse töörežiimi jaoks vooluvõtjal juhtelemente ei ole.
Sõiduki sisemusse on paigaldatud õhufilter ja surve reguleerimise
ventiil. Surve reguleerimise ventiili abil saab seadistada
kontaktjõudu.
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Tootekirjeldus
3.3

Tehnilised andmed

Pos 3.3 /KN2006- SM/T ech nisch e D aten /001 1.1 Allg emeine Angab en _Tit el @ 9\mod _1143988260287_1.do c @ 84210

3.3.1

Üldised andmed

Mõõtmete leht

JR 201319

25

Vooluvõtja RM 384

Tootekirjeldus
Pos 3.4 /KN2006- Projekte/Eisenhut-Vet/Technische Dat en/001 1.1.0 Allg em ein e Ang ab en @ 71\mod_1211368133306_1.do c @ 1184860

Mõõtmed

Andmed

Väärtus Ühik

Ehituskõrgus (k.a
isolaatorid)
Pikkus

605 mm

ca 2290 mm

Kaarkollektori laius

2260 mm

Min töökõrgus

200 mm

Max töökõrgus

2300 mm

Max tõstekõrgus

2400 mm

Pos: 3.5 /KN2006- SM/nL---------- Absch nittsend e ---------- @ 8\mod _1141997892953_0.d oc @ 75471

Kaal

Andmed

Väärtus Ühik

Kaal

3.3.2

ca 140 kg

Paigaldus/seade

Seade

Andmed

Andmed

Seade

Kontaktvarda ja pneumaatilise ajamiga
käärikujuline vooluvõttur

Paigaldus

Horisontaalselt sõiduki katusele.

Pos: 3.14 /KN 2006-SM/n L---------- Abschn ittsen de ---------- @ 8\mo d_1141997892953_0.do c @ 75471

3.3.3
Kiirus

Võimsuspiirid/töötingimused
Andmed
Max sõidukiirus
Keskkonna temperatuur
Tõsteaeg kuni max tõstekõrguse
saavutamiseni
Langetamisaeg max
tõstekõrgusest
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Väärtus Ühik
160 km/h
-40 – +45 °C
< 10 s

<6 s

JR 201319
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Tootekirjeldus
3.3.4

Ühenduse väärtused
Andmed
Purunemisvastane kaitse

Väärtus Ühik
Käivitub pneumaatiliselt
suruõhul töötavate
kontaktkingadega.

Staatiline kontaktjõud,
seadistatav

50 - 120 N

Kontaktliini nominaalpinge

3000 V AC

Püsivvool

1200 A

Seisuvool

170 A

Suruõhu kvaliteet

DIN ISO 8573-1
Tahke aine: klass 3
Veesisaldus: klass 1

Surveregulaatori sisendrõhk

ca 4,5 bar

Pneumaatilise ajami töörõhk

ca 3 bar

Eeskirjad

EN 50206
EN 50367
EN 61373
EN 50124

JR 201319
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Tootekirjeldus
3.3.5
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Pneumaatikasüsteemi skeem
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Tootekirjeldus
3.3.6

Tüübisilt

Pos 3.19 /KN 2006-Projekt e/Eisenhut- Vet/T echnisch e D aten/008 1.1.0 T ypenschild @ 71\mod_1211368590005_1.do c @ 1184998

Tüübisilt on abiks seadme ühemõttelisel identifitseerimisel. See
sisaldab kõiki olulisi kirjeldavaid ja klassifitseerivaid andmeid.
Tüübisilt on kinnitatud alusraamile.
Toote tüüp on tähistatud järgmise skeemi järgi:
RM 25 384
RM: tootja nimetus (Richard AG Murgenthal)
25: Selle tüübiseeria maksimaalne tõstekõrgus. Selle seeria
vooluvõtja saab tõsta maksimaalselt 2500 mm kõrgusele.
354: Tüübi number

Pos 3.20
/KN 2006-SM
/nL---------Abschn
ittsende
@
8\mod_1141997892953_0.do
c 75489
@ 75471
4.1 /KN2006SM/nL....
......und
Seiten
umbru
ch ..........
c@
Pos:
4.2
SM/Aufbau
F unktio
n/001
1---------Aufb@au8\mod_1141998334703_0.do
und
Fun ktion_Titel @ 8\mod
_1143713625726_1.d
oc @ 83161
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Transport ja hoidmine

4

Transport ja hoidmine

4.1

Ohutusjuhised transportimiseks

Personal

 Seadet transportida võivad üksnes spetsiaalse väljaõppe
saanud spetsialistid.

Isikukaitsevahendid

Kõikide transpordiga seotud tööde juures kandke järgmisi
isikukaitsevahendeid:
 kaitsejalatseid;
 kaitsekindad;
 kaitsekiivrit.

Elektriseade

OHT!
Eluohtlik elektrivool!
Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega on eluohtlik.
Sisselülitatud elektrilised detailid võivad
kontrollimatult liikuda ja põhjustada raskeid vigastusi.
Seepärast:
 Eemaldage seade enne transportimist
vooluvõrgust.
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Rippuvad koormad

HOIATUS!
Rippuvad koormad on eluohtlikud!
Allakukkuvad ja kontrollimatult kõikuvad koormad
on tõstmisel eluohtlikud.
Seepärast:
 Ärge viibige kunagi ülestõstetud koorma all.
 Jälgige ettenähtud kinnituspunktide andmeid.
 Ärge kasutage kinnitamiseks seadme
eenduvaid detaile või seadme osade ööse.
Jälgige, et kinnitusvahendid kinnituksid kindlalt.
 Kasutage ainult piisava kandevõimega lubatud
tõste- ja kinnitusvahendeid.
 Ärge kasutage rebenenud ja hõõrdunud köisi ja
rihmasid.
 Ärge asetage köisi ja rihmasid vastu teravaid
servi, ärge sõlmige ega asetage neid keerdu.

Ümberminevad koormad

Hoiatus!
Vigastusoht ümberminevate koormate tõttu!
Ümberminevad koormad võivad põhjustada raskeid
vigastusi.
Seepärast:
 Kindlustage osad alati piisavalt
ümberminemise vastu.
 Kasutage tõstmiseks üksnes vastavaid
tõstevahendeid.
 Liigutage koormaid ainult järelevalve all.

Mitte keskel asetsev raskuspunkt

HOIATUS!
Allakukkumisoht mitte keskel asetseva
raskuspunkti tõttu!
Pakkeühiku raskuspunkt ei ole alati keskel. Valesti
kinnitades võib pakkeühik ümber minna ja põhjustada
eluohtlikke vigastusi.
Seepärast:
 Jälgige pakkeühikul olevaid markeeringuid.
 Kinnitage kraanakonks nii, et see asetseb
raskuspunkti kohal.
 Tõstke ettevaatlikult ja jälgige, kas koorem läheb
ümber. Vajadusel muutke kinnitusviisi.

JR 201319
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Asjatundmatu transportimine

ETTEVAATUST!
Kahjustused asjatundmatu transportimise tõttu!
Asjatundmatu transportimine võib põhjustada
märkimisväärset materiaalset kahju.
Seepärast:
 Olge pakkeühikute mahalaadimisel tarnimisel,
samuti ettevõttesisesel transpordil ettevaatlik ning
jälgige pakendil olevaid sümboleid ja juhiseid.
 Transportige eranditult paigaldusasendis.
 Kasutage ettenähtud kinnituspunkte.
 Eemaldage pakend alles vahetult enne paigaldust.
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4.2 Pakkeühik/pakend
Pakendi kohta

Seade on vastavalt eeldatavatele transporditingimustele
pakendatud pakkeühikuna transpordialusele.
Pakend kaitseb seadet kuni paigalduseni transpordikahjustuste,
korrosiooni ja muude kahjustuste eest. Seepärast ärge hävitage
pakendit ning eemaldage see alles vahetult enne paigaldust.
Hilisemaks transportimiseks säilitage transpordipakend.

Pakendimaterjalide käitlemine

Utiliseerige pakendimaterjal vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja
kohapeal kehtivatele eeskirjadele.

ETTEVAATUST!
Keskkonnakahju vale utiliseerimise korral!
Pakendimaterjalid on väärtuslikuks tooraineks ja
paljudel juhtudel saab neid edasi kasutada,
töödelda ja taaskasutada.
Seepärast:


JR 201319

Utiliseerige pakendimaterjalid
keskkonnasõbralikul viisil.
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Transport ja hoidmine
4.3 Terviklikkus/transpordikahjud
MÄRKUS!
Kahjutasunõudeid saab esitada üksnes kehtiva
reklamatsiooni esitamise tähtaja jooksul.

Tarnimisel kontrollige seadet selle terviklikkuse ja
transpordikahjude osas ja esitage puuduse kohta reklamatsioon
kohe kui olete puuduse avastanud.
Nähtavate transpordikahjude korral toimige järgmiselt:
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Võtke tarnitud seade vastu ainult osaliselt või reservatsiooniga.



Märkige kahjude ulatus transpordidokumentatsiooni või
transportija saatelehele.



Esitage reklamatsioon.

JR 201319
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4.4 Transportimine kahveltõstuki või -käruga
Transpordi tingimused

Pakkeühikute tõstmine

Seadet või pakkeühikuid võib transportida kahveltõstuki või –
käruga kui järgitakse järgmisi tingimusi:


Kahveltõstuk või –käru peab vastama seadme või pakkeühiku
kaalule.



Kahveltõstuki juht peab omama vastavat juhtimisõigust.



Transportige seadet eranditult ainult tugiisolaatoritel
püstiasendis.



Kaitske tugiisolaatoreid ja kontaktkingi transportimisel alati
kahjustuste eest.

Tõstke pakkeühikuid järgmiselt:
1.

Liikuge kahveltõstuki või –käru haaratsitega pakkeühiku
vastavate kinnituspunktide alla.

2.

Viige haaratsid nii kaugele, et otsad ulatuksid teiselt poolt
välja.

3.

Veenduge, et pakkeühikud või seade ei läheks ümber, kui
raskuspunkt ei asu keskel. Vajadusel kindlustage
ümberminemise vastu.

4.

Tõstke seade/pakkeühik üles ja alustage transportimist.

4.5 Transport kraanaga
Transpordi tingimused

Pakkeühikute tõstmine

Seadet või pakkeühikuid võib transportida kraanaga, kui järgitakse
järgmisi tingimusi:


Kinnitusvahendid peavad vastama pakkeühiku kaalule.



Kraanajuhil peab olema vastav juhtimisõigus.

Tõstke pakkeühikuid järgmiselt:
1.

Riputage seade tõsteseadise külge üksnes tehases seadmele
paigaldatud konksude abil.

2.

Veenduge, et köied, rihmad jne ei oleks keerdus ja seade on
turvaliselt kinnitatud.

3.

Tõstke seade üles ja alustage transportimist.

5.6 /KN2006SM/Tr ansport,
L agerung/005
Verpackung _Titel @ c9\mod
_1144054971395_1.doc @ 84770
Pos: 5.10
/KN 2006-SM/n
L---------- Verpackung
Abschn ittsenun
ded ---------@ 8\mo1.1
d_1141997892953_0.do
@ 75471
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Pos: 5.11 /KN 2006-SM/T ran spo rt, Verp acku ng und Lag erung /007 1.1 L agerung _Titel @ 38\m od_1179315679426_1.do c @ 471241

4.6

Ladustamine ja pikem seisuaeg

Pos 5.12 /KN 2006-Projekt e/Eisenhut- Vet/T ran sport, Verp ackung; Lag erun g/007 1.1.0 L agerung d er Packstücke. @ 74\m od_1213346068805_1.do c @ 1212201



Pakkeühikute ja
seadme komponentide hoidmine

Hoidke pakkeühikuid ja seadme komponente järgmistes
tingimustes:


Ärge hoidke vabas õhus.



Ladustage kuivas ja tolmuvabas kohas.



Temperatuurivahemik: -40 °C – +85 °C



Suhteline õhuniiskus: 40 % – 70 %



Vältige kokkupuudet agressiivsete ainetega.



Kaitske päikesekiirguse eest.



Veenduge, et ümbritseva keskkonna õhk ei ole küllastunud
keemiliselt agressiivsetest ainetest.



Vältige mehaanilisi kahjustusi.



Kui ladustamisaeg on pikem kui kolm kuud, siis kontrollige
korrapäraselt kõikide osade üldist seisukorda ja pakendit.
Vajadusel värskendage või uuendage konserveerivat kaitset.

MÄRKUS!
Pakkeühikutel võib olla viiteid ladustamise
tingimuste kohta, mida siinkohal ei käsitleta.
Järgige neid vastavalt.
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5

Paigaldus

5.1

Paigalduse ohutusjuhised

Personal

 Seadme võivad paigaldada üksnes spetsiaalse väljaõppe
saanud spetsialistid.
 Elektriseadmete juures võivad töid teostada eranditult üksnes
elektrivaldkonna spetsialistid.

Isikukaitsevahendid

Kõikide paigaldustööde juures kandke järgmisi
isikukaitsevahendeid:
 kaitsejalatseid,
 kaitseriietust,
 muid kaitsevahendeid vastavalt kohapeal kehtivatele õnnetuste
vältimise eeskirjadele.

Elektriseade

OHT!
Eluohtlik elektrivool!
Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega on
eluohtlik. Sisselülitatud elektrilised detailid võivad
kontrollimatult liikuda ja põhjustada raskeid
vigastusi.
Seepärast:
 Lülitage enne töödega alustamist elektrivarustus
välja ja kindlustage seade uuesti sisselülitamise
vastu.

Vale paigaldus

HOIATUS!
Oht vale paigalduse ja esmase kasutuselevõtu
tõttu!
Paigaldus ja esmane kasutuselevõtt vajavad
piisava kogemusega koolitatud personali.
Paigaldusel tehtud vead võivad põhjustada
eluohtlikke olukordi ja tuua kaasa märkimisväärse
materiaalse kahju.
Seepärast:
 Laske seade paigaldada ja esmakordselt
käivitada ainult vastava väljaõppe saanud
personalil. Vajadusel küsige nõu tootjalt.

JR 201319
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Asjatundmatu paigaldus ja
kasutuselevõtt

HOIATUS!
Vigastusoht asjatundmatu paigalduse ja esmase
kasutuselevõtu tõttu!
Asjatundmatu paigaldus ja esmane kasutuselevõtt
võib põhjustada raskeid isikukahjusid ja materiaalset
kahju.
Seepärast:
 Enne töödega alustamist hoolitsege, et
paigaldustöödeks oleks piisavalt ruumi.
 Käsitsege avatud, teravaservalisi detaile
ettevaatlikult.
 Jälgige, et paigalduskoht oleks korras ja puhas!
Lahtised üksteise peal või ümberringi vedelevad
detailid ja tööriistad võivad põhjustada õnnetusi.
 Paigaldage detailid õigesti. Jälgige kruvide
ettenähtud pingutusmomente.
 Veenduge enne paigaldust, et seadmel ei oleks
transpordikahjustusi.
 Veenduge enne paigaldustöid, et seadmelt on
eemaldatud kogu transpordipakend ja/või
transpordikinnitused.
 Vajadusel kindlustage detailid, et need ei kukuks
alla ega läheks ümber.
 Seadme ühenduste otsa on võimalik koperdada.
Olge ettevaatlik.

5.2

Ettevalmistused

Kontrollid

Enne paigaldust veenduge, et:
 vooluvõtjal ei ole transpordikahjustusi;
 kaarkollektori kontaktkingad ei ole kahjustatud ning otsadetailid
ei ole deformeerunud;
 käärkonstruktsioon ei ole tõstealas kinni kiilunud;
 paigalduskoht sõiduki katusel on ühetasane ja puhas.

Pos 6.18
/nL---------- Abschn ittsende
8\mod_1141997892953_0.do
@ 75471
Pos:
6.19/KN
/KN2006-SM
2006-Projekte/Hoffmann/In
stallation---------un d Inb@etriebn
ahm e/1.1.1 L eit ern undcGerü
ste- Anford erun gen @ 82\mod _1220443240085_1.doc @ 1306361
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5.3

Paigaldus

Rippuvad koormad

HOIATUS!
Rippuvad koormad on eluohtlikud!
Allakukkuvad ja kontrollimatult kõikuvad koormad on
tõstmisel eluohtlikud.
Seepärast:
 Ärge viibige kunagi ülestõstetud koorma all.
 Jälgige ettenähtud kinnituspunktide andmeid.
 Ärge kasutage kinnitamiseks seadme eenduvaid
detaile või seadme osade ööse. Jälgige, et
kinnitusvahendid kinnituksid kindlalt.
 Kasutage ainult piisava kandevõimega lubatud
tõste- ja kinnitusvahendeid.
 Ärge kasutage rebenenud ja hõõrdunud köisi ja
rihmasid.
 Ärge asetage köisi ja rihmasid vastu teravaid
servi, ärge sõlmige ega asetage neid keerdu.

Ümberminevad koormad

Hoiatus!
Vigastusoht ümberminevate koormate tõttu!
Ümberminevad koormad võivad põhjustada raskeid
vigastusi.
Seepärast:
 Kindlustage osad alati piisavalt ümberminemise
vastu.
 Kasutage tõstmiseks üksnes vastavaid
tõstevahendeid.
 Liigutage koormaid ainult järelevalve all.

JR 201319

39

Vooluvõtja RM 384

Paigaldus

Mitte keskel asetsev raskuspunkt

HOIATUS!
Allakukkumisoht mitte keskel asetseva
raskuspunkti tõttu!
Seadme raskuspunkt ei asetse alati keskkohas.
Valesti kinnitamise korral võib seade ümber minna ja
põhjustada eluohtlikke vigastusi.
Seepärast:
 Kinnitage kraanakonks nii, et see asetseb
raskuspunkti kohal.
 Tõstke ettevaatlikult ja jälgige, kas koorem läheb
ümber. Vajadusel muutke kinnitusviisi.

Seadme tõstmine

Tõstke seadet järgmiselt:
1.

Riputage seade tõsteseadise külge üksnes tehases seadmele
paigaldatud konksude abil.

2.

Veenduge, et köied, rihmad jne ei oleks keerdus ja seade on
turvaliselt kinnitatud.

3.

Tõstke seade üles ja asetage sõiduki katusel olevale
paigalduskohale.

4.

Kinnitage kõik tugiisolaatorid sõiduki katusele nelja A2 või A4
kvaliteediga M12 kruviga (määritud universaalmäärdeainega,
nt Shell Alvania Grease).
Pingutusmoment: 74 Nm

5.

Ühendage kõrgsurveõhuvoolikud.
Alumine voolik: suruõhuvarustus.
Ülemine voolik: purunemiskaitse tagasiside.

6.
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Teostage elektriühendused vastavalt sõiduki tootja
andmetele.
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6

Kasutuselevõtt

6.1 Kontroll enne esmast kasutuselevõttu
Enne esmast kasutuselevõttu kontrollige järgmisi punkte:

JR 201319

1.

veenduge, et kõrgsurvevoolikud on tugevalt kinnitatud;

2.

veenduge, et elektriühendused on korrektselt ühendatud;

3.

veenduge, et vooluvõtja tõsteala on vaba;

4.

veenduge, et seadme välispinnal ei ole nähtavaid kahjustusi;

5.

veenduge, et elektriühendused ei ole kahjustatud;

6.

veenduge, et kõik töövedelike mahutid on täidetud, vajadusel
lisage töövedelikke.
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6.2

Esmane kasutuselevõtt

Vooluvõtja tõsteala

HOIATUS!
Vigastusoht vooluvõtja tõstealas!
Kohe kui vooluvõtja suruõhuvarustus käivitatakse,
tõuseb vooluvõtja üles. Tõstealas viibivad isikud
võivad saada vigastusi.
Seepärast:
 Enne suruõhuvarustuse sisselülitamist lahkuge
ohualast.
 Veenduge, et ohualas ei viibiks isikuid.

Seadme töölepanek

Pange seade tööle järgmiselt:
1.

Kontrollige kontaktjõudu kaarkollektorile asetatud raskusega.
Seadistage kontaktjõu väärtus.

2.

Kontrollige tõste- ja allalaskmisaegu, vajadusel seadistage.

MÄRKUS!
Tootja kontrollib vooluvõtjaid enne tehasest
väljastamist põhjalikult. Kui vooluvõtja ei tööta
peale paigaldust laitmatult, siis kontrollige sõiduki
juhtimissüsteemi ühenduste korrektsust, samuti
vooluvõtja suruõhuvarustuse korrektsust.
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7

Kasutamine
MÄRKUS!
Normaalrežiimil ei ole seadme juhtimine vajalik.
Vooluvõtja juhtimine toimub sõiduki
juhtimissüsteemi kaudu. Vooluvõtjal puudub
avariirežiim. Kui suruõhuvarustus on ebapiisav,
siis ei saa vooluvõtjat tõsta või siis langeb ta ise
alla.
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8

Korrashoid ja remont

8.1

Ohutus

Personal

 Kõiki hooldustöid tohivad teostada üksnes spetsiaalse
väljaõppega spetsialistid.
 Elektriseadmete juures võivad töid teostada põhimõtteliselt
ainult elektrivaldkonna spetsialistid.

Pos 8.5 /KN2006- SM/nL---------- Abschnittsend e ---------- @ 8\mod _1141997892953_0.doc @ 75471

Pos: 8.6 /KN2006- SM/W artung/003 1.1.0 Per sön liche Schutzausr üstung -->Kopiervor lag e @ 9\mod _1144434834862_1.do c @ 86838

Isikukaitsevahendid

Kõikide hooldustööde teostamisel kandke järgmisi
kaitsevahendeid:
 Kaitsevahendeid, mis vastavad kohapeal kehtivatele õnnetuste
ennetamise eeskirjadele.

Elektriseade

OHT!
Eluohtlik elektrivool!
Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega on eluohtlik.
Sisselülitatud elektrilised detailid võivad
kontrollimatult liikuda ja põhjustada raskeid vigastusi.
Seepärast:
 Lülitage enne töödega alustamist elektrivarustus
välja ja kindlustage seade uuesti sisselülitamise
vastu.

Pos: 8.9 /KN2006- SM/nL---------- Absch nittsend e ---------- @ 8\mod _1141997892953_0.d oc @ 75471

Pos: 8.10 /KN 2006-SM/W artung /003 1.1.0 Sich ern geg en W ied er ein schalt en _Gefahr @ 9\mod_1144434835685_1.do c @ 86845

Uuesti sisselülitamise vastu
kindlustamine

OHT!
Eluohtlik loata uuesti sisselülitamise tõttu!
Hooldustööde korral on oht, et elektrivarustus
lülitatakse loata sisse. See seab ohtu ohualas
viibivate isikute elu.
Seepärast:
 Enne töödega alustamist lülitage kõik
elektriseadmed välja ja kindlustage uuesti
sisselülitamise vastu.

Pos: 8.11 /KN 2006-SM/n L---------- Abschn ittsen de ---------- @ 8\mo d_1141997892953_0.do c @ 75471
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Pos: 8.12 /KN 2006-SM/W artung /003 1.1.0 Grun dlegend es_W arnung @ 9\mod_1144434834059_1.do c @ 86831

Asjatundmatult teostatud
hooldustööd

HOIATUS!
Vigastusoht asjatundmatult teostatud hooldustööde
tõttu!
Asjatundmatult teostatud hooldustööd võivad põhjustada
raskeid isikukahjusid ja materiaalset kahju.
Seepärast:
 Enne töödega alustamist hoolitsege, et
paigaldustöödeks oleks piisavalt ruumi.
 Jälgige, et paigalduskoht oleks korras ja puhas!
Lahtised üksteise peal või ümberringi vedelevad
detailid ja tööriistad võivad põhjustada õnnetusi.
 Kui seadmelt eemaldatakse osi, siis jälgige õiget
paigaldust, paigaldage uuesti kõik kinnituselemendid
ja keerake kõik kruvid kinni ettenähtud
pingutusmomendiga.
 Pidage kinni ettenähtud hooldusintervallidest.

Pos: 8.13 /KN 2006-SM/n L---------- Abschn ittsen de ---------- @ 8\mo d_1141997892953_0.do c @ 75471

1141997892953_0.do
c @ 75471
Pos:
1.14 /KN 2006-Projekte/Eisenhut-Vet/Allgemeines/150
1.1 Er satzteile- Eisenhut @ 75\mod _1213961917686_1.doc @ 1220879

8.2 Hooldustöödele eelnevad meetmed
Põhimõtteliselt kehtib:
1.

Lülitage välja seadme voolu- ja suruõhuvarustus ja
kindlustage uuesti sisselülitamise vastu.

2.

Veenduge, et seade on pingevaba.

3.

Lühistage või maandage seade.

4.

Tõkestage juurdepääs kõrvalasuvatele pinge all olevatele
aladele.

8.3 Hooldusplaan
Järgnevates selle kasutusjuhendi peatükkides kirjeldatakse kõiki
hooldustöid, mille läbiviimine vastavalt ettenähtud
hooldusintervallidele on vajalik seadme optimaalseks, riketeta ja
ohutuks tööks.
Need hooldusintervallid tuginevad meie pikaajalisele kogemusele.
Kui tuvastate detailide tavapärasest suurema kulumise või kui
rikkeid esineb sagedamini, siis lühendage vastavalt nõutavaid
hooldusintervalle.
Hooldustööde või -intervallide kohta tekkivate küsimuste korral
pöörduge tootja poole, vt kontaktandmeid lk 2.

Intervall

Hooldustöö

Iga 30 päeva

Vooluvõtja üldine vaatluskontroll.

JR 201319
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Intervall

Hooldustöö

Vt peatükk

möödudes

Kontrollige ümarkeermega trosside terviklikkust ja
kahjustuste olemasolu. Asendage kahjustatud trossid.

8.4.9

Kontrollige kaarkollektori kahjustusi, liigset kulumist ja
õige kinnitust.
Kontrollige kontaktkingade kahjustusi, vajadusel
asendage.

8.4.7

Kontrollige otsadetaili kahjustusi ja deformatsiooni.

8.4.5

Kontrollige kõiki õhuühendusi, voolikuid, lõõtsa ja
kiirlangetusventiili lekete osas lekketuvastuspihusti abil.
Kontrollige kaarkollektori tuuledeflektorite
terviklikkust/kahjustuste olemasolu (olemas alates 140
km/h). Vajadusel vahetage kaarkollektor välja.
Kontrollige summuti tihedust.
Iga 90 päeva
möödudes

8.4.4

Mõõtke kontaktjõudu, vajadusel seadistage kontaktjõud 8.4.6
uuesti.
Kontrollige lõõtsajami terastrossi kahjustusi (murdunud
traadid). Vajadusel vahetage terastross välja.

8.4.10

Määrige trossi määrdeainega Shell Alvania Grease.

Iga 180 päeva
möödudes

Kontrollige kõiki kinnituskruvisid võimalike kahjustuste
osas ja kinnituse tugevust, vajadusel pingutage.

8.4

Määrige tugilati/alusraami liigendi ja
tugilati/käärkonstruktsiooni liigendi kuullaagreid.

8.4.2

Kontrollige laagrite ja liigendite liikuvust ja üldist
seisukorda.
Puhastage ja määrige õõtsvarrast.
Iga 360 päeva
möödudes

8.4.3

Puhastage katuse ja vooluvõtja vahel olevaid
tugiisolaatoreid ja kõrgsurveõhuvoolikuid puhta bensiini
või Bio Clean-iga.
Kontrollige põrkesummuti kummilõõtsa kahjustuste
osas, vajadusel asendage.
Kontrollige vooluvõtja puhkeasendit kummipuhvritel.

8.4.12

Kontrollige keevisõmblusi pragude ja kahjustuste osas,
vajadusel parandage.
Kontrollige tõsteliikumist alates puhkeasendist.
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Intervall

Iga 10 aasta
möödudes (revisjon)

JR 201319

Hooldustöö

Vt peatükk

Kontrollige kiirlangetusseadmete funktsioneerimist.

8.4.15

Mõõtke tõstmiseks ja allalaskmiseks kuluvat aega.
Vajadusel seadistage.

8.4.16

Kontrollige trossi seadistust, vajadusel pingutage.

8.4.13

Iga 10 aasta möödudes või suuremate kahjustuste
korral tuleb vooluvõtja tervikuna üle vaadata. Revisjoni
peavad läbi viima vastava väljaõppe saanud
spetsialistid.
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8.4
8.4.1

Hooldustööd
Kinnituskruvide pingutamine
Kontrollige kõiki kinnituskruvisid võimalike kahjustuste osas ja
kinnituse tugevust, eelkõige:
 ülemine käärkonstruktsioon - tugilatt (joonis JR 501111 2x
P15), pöörake tähelepanu pingutusmomendile;
 juhiku latt (joonis JR 301183 P6, 9, 23,22, 21);
 kaarkollektori ühendus (joonis JR 301183 4x P40 - 43);
 kontaktkingade ja otsadetailide kinnitused (joonis JR 501734
24x P29),;
 vahetugi: ujuv laager ja fikseeriv laager (joonis C 411071 P8 ja
joonis C 411070 P8), pöörake tähelepanu pingutusmomendile.
Seejuures jälgige järgmisi pingutusmomente:

kruviühendused (materjal A2 – 70)
Keere

Pingutusmome
nt

Keere

Pingutusmome
nt

Keere

Pingutusmome
nt

M3

1,1 Nm

M8

21,4 Nm

M16

183 Nm

M4

2,6 Nm

M10

44,0 Nm

M5

5,1 Nm

M12

74,0 Nm

M6

8,8 Nm

M14

119,0 Nm

Kruviühenduste spetsiaalne pingutusmoment (materjal A2 – 70)
Koht

Keere

Pingutusmoment

Käärkonstruktsioon - tugilatt

M20 (stoppmutter)

95 Nm

Vahetugi (fikseeritud, liikuv)

M30

ca 600 Nm
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8.4.2

Kuullaagri järelmäärimine

Kuullaagri määrdeaine

Shell Alvania EP2 või muu samaväärne

Kuullaagrite määrimine

Tugilati/alusraami ja tugilati/käärkonstruktsiooni liigendi kuullaagrite
määrimiseks:

JR 201319

1.

Kandke kuullaagrimääret määrdepitsiga olemasolevatele
määrdeniplitele.

2.

Pressige määret sisse niikaua, kuni uus määre hakkab laagri
juures silmnähtavalt välja imbuma.

3.

Pühkige välja imbuv määrdeaine ära.
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8.4.3

Õõtsvarda puhastamine ja määrimine

Kuullaagri määrdeaine

Shell Alvania EP2 või muu samaväärne

Puhas bensiin

Bio Clean

Õõtsvarda puhastamine ja
määrimine

Õõtsvarda puhastamiseks ja määrimiseks:

8.4.4

1.

Eemaldage õõtsvarda kate.

2.

Puhastage õõtsvarras puhta bensiini või Bio Clean-iga.

3.

Määrige uuesti kuullaagri määrdeainega.

4.

Paigaldage õõtsvarda kate.

Kaarkollektori tuulereflektori kontrollimine

Puhas bensiin
Info: nõutav alles alates 140 km/h.

Tuulereflektori kontrollimine

Bio Clean
Pealkiri

Sõiduk

Joonis

Kontrollige kaarkollektori tuulereflektori terviklikkust / joondamist 7
kahjustuste olemasolu vastavalt joonisele tuulereflektori paigaldus.
Joonise number vt tabelist.
Vahetage deformeerunud reflektorid välja.
Puhastage tugevalt määrdunud tuulereflektorid Bio Clean-iga.
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8.4.5

Otsadetaili kahjustuste ja deformatsiooni kontrollimine

Otsadetaili kontrollimine

JR 201319

Otsadetaili minimaalne paksus peab olema vähemalt 15 mm.
1.

Mõõtke paksust vastavalt järgmisele skeemile.

2.

Mõõtke kahe otsadetaili vahelist kaugust alljärgnevalt.
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8.4.6

Kontaktjõu kontrollimine ja seadistamine

Kontaktjõu kontrollimine 7 kg
raskusega

Kontaktjõu kontrollimine 8 kg
raskusega
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Kontrollige kontaktjõudu järgmiselt:
1.

Tõstke vooluvõtja käsitsi üles.

2.

Riputage kollektoripea külge 7 kg raskus.

3.

Viige vooluvõtja käsitsi vähemalt 0,8 m kõrgusele (ca 1,4 m
vaguni katusest)

4.

Veentuge, et vooluvõtja jääb peale lahtilaskmist üles tõstetud
asendisse.

5.

Veenduge, et kaarkollektor püsib kogu tõstekõrguse ulatuses
igas ette antud punktis üleval ning kaarkollektor ei lange alla.

Kontrollige kontaktjõudu järgmiselt:
1.

Tõstke vooluvõtja käsitsi üles.

2.

Riputage kollektoripea külge 8 kg raskus.

3.

Viige vooluvõtja käsitsi vähemalt 0,8 m kõrgusele (ca 1,4 m
vaguni katusest)

4.

Veenduge, et kaarkollektor laskub alla tõstekõrguseni, mis on
väiksem kui 0,6 m (ca 1,2 m vaguni katusest).

JR 201319
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Kontaktjõu seadistamine

Kontaktjõu seadistamise eeldused on:


minimaalne sisendrõhk on 4,5 bar ja



suruõhu kvaliteet vastab DIN ISO 8573-1 klassile 3-2-3.

Kui mõõdetud kontaktjõud ei vasta nõuetele, siis tuleb see
täppissurveregulaatori abil vastavalt seadistada. See asub sõiduki
sisemuses.
1.

Laske vooluvõtja alla.

2.

Tühjendage õli-/vee-eraldaja. Selleks keerake õli-/veeeraldaja käsikruvi lahti.

3.

Sulgege õli-/vee-eraldaja uuesti.

4.

Tõstke vooluvõtja üles, kontrollige tihedust õli-/vee-eraldaja
juures.

5.

Vabastage käsiratta kontramutter.

6.

Keerake käsiratast vastupäeva vähemalt poole pöörde võrra
välja.

7.

Keerates käsiratast „A“ seadistage kontaktjõu väärtus.

8.

Keerake kontramutter uuesti kinni.

9.

Laske vooluvõtja alla, tõstke uuesti üles ja kontrollige
seadistust.

Täppissurveregulaator
Kontramutter

Õli ja vee eraldaja
Käsikruvi kuivendamiseks

JR 201319
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8.4.7

Kontaktkingade väljavahetamine

Märkus

Info

Kontaktkingade väljavahetamine



Kulunud kontaktkinga minimaalne mõõt on 25 mm, mõõdetuna
nihkmõõdikuga kontaktkinga enim kulunud koha ülemise serva
ja kontaktkinga alumiiniumkanduri profiili alumise serva vahelt.



Kontaktkingades ei tohi olla pikisuunalisi pragusid.



Kui kontaktkingas on enam kui 1 põikisuunaline pragu, mis
ulatub läbi kontaktkinga ja jookseb lähemalt kui 200 mm
kontaktkinga otsast.



Vahetage kontaktkingad alati välja kahekaupa.

Pealkiri

Identifitseerimisnu
mber

Joonis

Kontaktkingad

SK 1427

JR 501734

Kontaktkingade väljavahetamiseks:
1.

Keerake õhuvoolikud kontaktkingade küljest lahti.

2.

Demonteerige ümarkeermega trossid.

3.

Vabastage vanni alaküljel olev kinnitusmutter.

4.

Demonteerige vana kontaktking.

5.

Paigaldage uus kontaktking.

6.

Kinnitage kontaktking M8 kinnitusmutrite abil.

7.

Paigaldage uuesti voolurihm ja suruõhuseadmed.

8.

Kontrollige kontaktkinga ja otsadetaili vahelist üleminekut,
vajadusel tasandage.

9.

Kontrollige juhiku varrast ja vajadusel seadistage uuesti.

10. Seadistage kontaktjõud uuesti ( peatükk 8.4.6).
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8.4.8

Juhiku seadistamine

Info

Juhiku seadistamine

Vesilood

JR 201319

Pealkiri

Identifitseerimisnu
mber

Joonis

Juhiku latt

C 110066

JR 301183 P19

Juhiku seadistamiseks:
1.

Tõstke kaarkollektor 1,2 m kõrgusele. Veenduge, et alusraami
ülaserva ja kontaktkinga ülaserva vaheline kaugus on 1200
mm.

2.

Kontrollige vesiloodi abil kallet.

3.

Keerake poldid välja (liigub).

4.

Vabastage mutrid.
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Kahvel

5.

Juhiku lati pikkuse seadistamiseks pöörake kahvlit.

6.

Pingutage mutrit.

7.

Keerake poldid sisse. Korrake seadistamist seni kuni
kaarkollektor on horisontaalses asendis ja polt asub umbes
pikendatud avause keskel.

Mutter

8.4.9

Ümarkeermega trossid asendamine

Info

Ümarkeermega trosside
kontrollimine ja asendamine
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Pealkiri

Identifitseerim Joonis
isnumber

Tugilatt - ülemine
käärkonstruktsioon

JR 501997 R1

JR 301183 P58

Tugilatt - ülemine
käärkonstruktsioon

JR 501997 R2

JR 301183 P59

Alusraam - tugilatt

JR 501997 R3

JR 301183 P60

Alusraam - tugilatt

JR 501997 R4

JR 301183 P61

Kaarkollektor

JR 501997 R5

JR 301183 P62

Eesmine kaarkollektor

JR 501997 R6

JR 301183 P63

Tagumine kaarkollektor

JR 501997 R7

JR 301183 P64

1.

Kontrollige, et ümarkeermega trossid ei oleks kahjustatud.

2.

Vajadusel asendage ümarkeermega trossid.

JR 201319
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8.4.10 Terastrossi asendamine
Info

Terastrossi kontrollimine ja
asendamine

Pealkiri

Identifitseerim Joonis
isnumber

Terastross

C 310621 P1

JR 501111 P9

1.

Kontrollige terastrossi kahjustuste osas.

2.

Kahjustuste korral vabastage mõlemad kontramutrid ja
seejärel mõlemad terastrossi mutrid.

3.

Eemaldage kahjustatud terastross.

4.

Paigaldage uus terastross.

5.

Terastrossi seadistamine ( peatükk 8.4.11)

6.

Kinnitage terastross kontramutri ja mutri abil.

8.4.11 Terastrossi seadistamine
Märkus

Terastrossi seadistusi ei tohi põhimõtteliselt muuta. Kontrollimiseks
ja peale terastrossi asendamist võib siiski seadistada järgmiselt:

Terastrossi seadistamine

1.

Laske vooluvõtja alla. Eemaldage mutrid ca 47 mm
terastrossi keerme lõpust.

2.

Vabastage kontramutrid trossi mõlemas otsas.

3.

Viige mutrid sellisesse asendisse, et nõutud 47 cm kaugus
oleks tagatud.

4.

Keerake kontramutrid kinni.

5.

Kontrollimiseks tõstke vooluvõtja üks kord üles ja laske alla
ning kontrollige kaugust veelkord.

JR 201319
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8.4.12 Seadistage vooluvõtja puhkeasend
Märkus
Info

Puhkeasendi seadistamine

Vooluvõtja peab allalastud asendis asetsema kolmel Vibratexelemendil (kummipuhvrid).
Pealkiri

Identifitseerim Joonis
isnumber

Tõstevarras

C 110060

JR 301183 P 17

Puhkeasendi seadistamiseks:
1.

Vabastage mõlemad mutrid (C 110060 P7, P16) ja seadistage
tõstevarras.

2.

Pöörake pingutit (C 110060 P6) ja muutke tõstevarda pikkust.

3.

Kui vooluvõtja toetub 3 puhvrile, siis keerake mutrid uuesti
kinni.

4.

Keerake kontramutrid kinni.

5.

Kontrollimiseks tõstke vooluvõtja üks kord üles ja laske alla.

Seadistus on optimaalne, kui kõigepealt tõuseb vooluvõtja
kaarkollektor.

8.4.13 Kandetrossi seadistamine
Märkus
Info

Kandetrossi abil seadistatakse tehases kontaktjõu lineaarne
avaldumine. Seda seadistust muuta ei tohi.
Pealkiri

Identifitseerim Joonis
isnumber

Kandetross

C 210117

JR 501111 P8

8.4.14 Kontrollige puhkeasendist lähtuvat tõusuliikumist
Tõsteliikumise kontrollimiseks:
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1.

Asetage puhkeasendis vooluvõtja kaarkollektorile 2,5 kg
raskus.

2.

Tõstke vooluvõtja üles.

3.

Veenduge, et vooluvõtja tõuseb kuni kontaktliinini.

JR 201319
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8.4.15 Kiirlangetusmehhanismi kontrollimine
Kiirlangetusmehhanismi kontrollimiseks:
1.

Tõstke vooluvõtja üles ja fikseerige ca 1,4 m kaugusel
katusest.

2.

Keerake kaarkollektori kontaktkinga õhuvooliku kruvid lahti ja
tõmmake voolik välja.

3.

Veenduge, et vooluvõtja laskub iseenesest alla.

4.

Laske vooluvõtja juhiistmelt uuesti alla.

5.

Kinnitage õhuvoolik uuesti ja keerake kruvid kinni.

6.

Tõstke vooluvõtja üles ja kontrollige tihedust.

8.4.16 Tõstmiseks ja allalaskmiseks kuluva aja kontrollimine
Märkus

Aja arvestust alustatakse alates vooluvõtja tõstmise või
allalaskmise algusest.

Tõstmiseks ja allalaskmiseks
kuluva aja kontrollimine

Tõstmiseks ja allalaskmiseks kuluva aja kontrollimine:

Maksimaalsed väärtused
kontaktliini all mõõtmisel

1.

Tõstke vooluvõtja üles.

2.

Veenduge, et maksimaalselt 10 sekundi möödudes on
saavutatud maksimaalne tõstekõrgus.

3.

Laske vooluvõtja alla.

4.

Veenduge, et maksimaalselt 8 sekundi möödudes on
vooluvõtja jõudnud maksimaalsest tõstekõrgusest
puhkeasendisse.

Kontaktliini kõrgus*

Tõsteaeg

Allalaskmisaeg

500

5 sek

4 sek

1000

6 sek

4 sek

1500

7 sek

5 sek

*Kontaktliini kõrgus on (allalastud vooluvõtja) kontaktkinga ja
kontaktliini vaheline kaugus.

JR 201319
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8.5

Varuosade väljavahetamine
HOIATUS!
Turvarisk valede varuosade tõttu!
Valed või defektsed varuosad võivad kahjustada
turvalisust, samuti põhjustada kahjustusi, häireid
seadme töös või seadme töö seiskumist.
Seepärast:
 Kasutage tootja originaalvaruosi.
 Kasutage teisi varuosi eelnevalt tootjaga
konsulteerides ja kasutamist kirjalikult
dokumenteerides.

Ostke varuosad lepinguliselt kaupmehelt või otse tootjalt. Aadress
vt lk 2.
Pos 1.15 /KN 2006-SM /Allg em ein es/151 1.1.0 Die Er satzt eilliste befind et sich im Anh ang @ 8\mo d_1142092788222_1.do c @ 75837

8.5.1

Varuosade nimekiri
1
2

5
3
4
7

6

Pos

Kogus

Ühik

Tähistus

Detaili number

1

2

tk

Kontaktking

SK 1427

2

1

tk

Tross

C 310621 R 1

3

2

tk

Otsadetail

JR 501848

4

3

tk

Isolaator

C 310613

5

1

tk

Kaarkollektor

JR 501734

6

1

tk

Lõõtsajam

C 210119 R3

7

1

tk

Summuti

C 310598 P1

8.5.2

Kontaktkingade väljavahetamine
Vt peatükki 8.4.7.
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8.5.3

Trossi vahetamine
Vt peatükki 8.4.10.

8.5.4

Otsadetaili väljavahetamine

Info

Otsadetaili väljavahetamine

Pealkiri

Identifitseerimisnumber

Joonis

Otsadetail

JR 501848 R1

JR 501734

Uuena on otsadetailid 18 mm paksused.
Otsadetaili väljavahetamiseks:
1.

Vabastage vanni alaküljel kaks kinnitusmutrit (P29).

2.

Eemaldage vana otsadetail.

3.

Paigaldage uus otsadetail (kui otsadetailid töötavad
suruõhuga, siis paigaldage uuesti ka tihend!).

4.

Kinnitage uute kinnitusmutritega.

5.

Kontrollige kontaktkinga ja otsadetaili vahelist üleminekut,
vajadusel tasandage kontaktkinga juures.

.

8.5.5

Isolaatori väljavahetamine

Info

Isolaatori väljavahetamine

JR 201319

Pealkiri

Identifitseerimisnumber

Joonis

Isolaator

C 310613 P1

JR 301183

Isolaatori väljavahetamiseks:
1.

Tõstke vooluvõtja katuselt nii üles, et isolaatorid vabanevad.

2.

Vabastage pos 8,10 kuuskantkruvid ja eemaldage need.

3.

Vahetage isolaator välja ja kinnitage uuesti pos 8 ja 10
kruvidega.

4.

Asetage vooluvõtja uuesti katusele ja pange tööle.
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8.5.6

Kaarkollektori väljavahetamine

Info

Kaarkollektori väljavahetamine
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Pealkiri

Identifitseerimisnumber

Joonis

Kaarkollektor

JR 501734 r1

JR 301183

Kaarkollektori väljavahetamiseks:
1.

Eemaldage kontaktkingad ( peatükk 8.4.7).

2.

Vabastage juhiku varras ( peatükk 8.4.8)

3.

Vabastage ülemise käärkonstruktsiooni ümarkeermega
trossid.

4.

Keerake õhuvoolik kaarkollektori küljest lahti.

5.

Vabastage mõlemal küljel pos 40, 43, 41 ja 42
kruviühendused ja eemaldage mõlemad kandurid vastavalt
joonisele JR 501734.

6.

Asetage uue kaarkollektori kandurid kohale ja keerake pos 40,
43, 41 ja 42 kruvid kinni.

7.

Paigaldage õhuvoolik ja ümarkeermega traadid.

8.

Paigaldage uued kontaktkingad ( peatükk 8.4.7).

9.

Paigaldage ja seadistage juhiku varras ( peatükk 8.4.8).

JR 201319
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8.5.7

Lõõtsajami väljavahetamine

Info

Lõõtsajami väljavahetamine

Pealkiri

Identifitseerimisnumber

Joonis

Lõõtsajam

C 210119 R3

JR 301183

Lõõtsajami väljavahetamiseks:
1.

Eemaldage joonisel JR 301183 pos 7 kujutatud kate.

2.

Eemaldage tross ( peatükk 8.4.10).

3.

Eemaldage mõlemad joonisel C 210119 pos 10 ja 11
kujutatud kaared ja distantsplaadid.

4.

Vabastage mõlemal pool joonisel JR 301183 pos 32,33 ja 34
kujutatud kruviühendused ja tõstke lõõtsajam raamist välja.

5.

Vabastage joonisel JR 301183 pos 29 kujutatud
suruõhuühendus.

6.

Ühendage suruõhuseade uue lõõtsajami külge ja asetage
lõõtsajam kohale.

7.

Kinnitage mõlemal pool pos 32,33 ja 34 kruviühendused
uuesti.

8.

Paigaldage mõlemad joonisel C 210119 pos 10 ja 11
kujutatud kaared ja distantsplaadid ja keerake joonisel 210119
pos 13 kujutatud kruviühendused uute kinnitusmutrite ja uute
joonisel C 210119 pos 16 ja 19 kujutatud vedrurõngaste abil
kinni.

9.

Paigaldage tross ( peatükk 8.4.10).

10. Tõstke vooluvõtja täiesti üles ja seadistage tõstekõrgus
joonise C 210119 pos 12, 14 ja 17 seadistamise teel.
Keerake kruvid uuesti kinni.
11. Paigaldage kate.

JR 201319
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8.5.8

Summuti väljavahetamine

Info

Summuti väljavahetamine
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Pealkiri

Identifitseerimisnumber

Joonis

Summuti

C 310598 P1

JR 301183

Summuti väljavahetamiseks:
1.

Eemaldage pos 7 kate.

2.

Eemaldage pos 35 lukustusrõngas ja lükake pos 25 polt välja.

3.

Vahetage summuti välja.

4.

Lükake polt pos 25 sisse tagasi.

5.

Kinnitage uus lukustusrõngas pos 35.

6.

Paigaldage kate.

JR 201319

Vooluvõtja RM 384

Korrashoid ja remont
8.6

Peale hooldustööde lõpetamist rakendatavad meetmed
Peale hooldustööde lõpetamist ja enne seadme uuesti
sisselülitamist rakendage järgmisi meetmeid:
1.

Kontrollige, kas eelnevalt lahti keeratud kruvid on kinni.
Vajadusel pingutage neid.

2.

Veenduge, et eelnevalt eemaldatud kaitseseadised ja katted
on uuesti korrektselt paigaldatud.

3.

Veenduge, et kõik kasutatud tööriistad ja töömaterjalid on
tööalast eemaldatud.

4.

Puhastage tööala ja vajadusel eemaldage ja utiliseerige
keskkonnasõbralikul viisil lekkinud ained nagu vedelikud,
töötlemismaterjalid või muud ained.

5.

Veenduge, et kõik seadme ohutusseadised oleksid korrektselt
paigaldatud ja funktsioneeriksid.

Enneaegne uuesti sisselülitamine

HOIATUS!
Seadme enneaegne uuesti sisselülitamine on
eluohtlik!
Seadme uuesti sisselülitamisel võivad isikud, kes
viibivad ohualas/ohualasse sisenevad, saada
vigastusi.
Seepärast:


6.

JR 201319

Veenduge enne seadme uuesti sisselülitamist,
et ohualas ei viibiks/ohualasse ei siseneks
isikuid.

Lülitage seade sisse.
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Seadme seiskamine

9

Seadme seiskamine
Et seadme seiskamisega ei kaasneks isiku- ja materiaalset kahju,
siis järgige tingimata ohutuseeskirju ( peatükk 2).
Omaenda ohutuse huvides kandke kaitsekindaid ning töö
iseloomule vastavat kaitseriietust.
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10 Demonteerimine
Kasutusaja lõppedes tuleb seade demonteerida ja utiliseerida
keskkonnasõbralikul viisil.

10.1 Ohutus
Personal

 Seadme võivad demonteerida üksnes spetsiaalse väljaõppe
saanud spetsialistid.
 Elektriseadmete juures võivad töid teostada ainult
elektrivaldkonna spetsialistid.

Isikukaitsevahendid

Kõikidel demonteerimis- ja utiliseerimistöödel kasutage järgmisi
kaitsevahendeid:


Elektriseade

Kaitsevahendeid, mis vastavad kohapeal kehtivatele õnnetuste
ennetamise eeskirjadele.

OHT!
Eluohtlik elektrivool!
Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega on eluohtlik.
Sisselülitatud elektrilised detailid võivad
kontrollimatult liikuda ja põhjustada raskeid vigastusi.
Seepärast:
 Enne demonteerimise alustamist lülitage elekter
välja ja eemaldage seade lõplikult vooluvõrgust.

Pos: 10.9 /KN 2006-SM/n L---------- Abschn ittsen de ---------- @ 8\mo d_1141997892953_0.do c @ 75471
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Pos: 10.10 /KN 2006- SM/D emont age/003 1.1.0 Grundlegendes_W arnung @ 9\mod _1144870287285_1.doc @ 89626

Asjatundmatu demonteerimine

HOIATUS!
Vigastusoht asjatundmatul demonteerimisel!
Salvestatud jääkenergia, seadme või vajalike
tööriistade neljakandilised detailid ja teravikud ning
nurgad võivad põhjustada vigastusi.
Seepärast:
 Enne töödega alustamist hoolitsege, et töödeks
oleks piisavalt ruumi.
 Käsitsege avatud, teravaservalisi detaile
ettevaatlikult.
 Jälgige, et töökoht oleks korras ja puhas!
Lahtised üksteise peal või ümberringi vedelevad
detailid ja tööriistad võivad põhjustada õnnetusi.
 Demonteerige detailid õigesti. Jälgige mõnede
detailide suurt omakaalu. Vajadusel kasutage
tõstevahendeid.
 Kinnitage detailid, et need ei kukuks alla ega
läheks ümber.
 Arusaamatuste korral pöörduge tootja poole.

Rippuvad koormad

HOIATUS!
Rippuvad koormad on eluohtlikud!
Allakukkuvad ja kontrollimatult kõikuvad koormad on
tõstmisel eluohtlikud.
Seepärast:
 Ärge viibige kunagi ülestõstetud koorma all.
 Jälgige ettenähtud kinnituspunktide andmeid.
 Ärge kasutage kinnitamiseks seadme eenduvaid
detaile või seadme osade ööse. Jälgige, et
kinnitusvahendid kinnituksid kindlalt.
 Kasutage ainult piisava kandevõimega lubatud
tõste- ja kinnitusvahendeid.
 Ärge kasutage rebenenud ja hõõrdunud köisi ja
rihmasid.
 Ärge asetage köisi ja rihmasid vastu teravaid
servi, ärge sõlmige ega asetage neid keerdu.
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Ümberminevad koormad

Hoiatus!
Vigastusoht ümberminevate koormate tõttu!
Ümberminevad koormad võivad põhjustada raskeid
vigastusi.
Seepärast:
 Kindlustage osad alati piisavalt ümberminemise
vastu.
 Kasutage tõstmiseks üksnes vastavaid
tõstevahendeid.
 Liigutage koormaid ainult järelevalve all.

10.2

Keskkonnakaitse

Keskkonnakahju

ETTEVAATUST!
Valel käsitlemisel oht keskkonnale!
Keskkonnaohtlike ainete valel käitlemisel, eelkõige
utiliseerimisel on oht põhjustada keskkonnale
märkimisväärset kahju.
Seepärast:
 Järgige alati allpool ära toodud juhiseid.
 Kui keskkonnaohtlikud ained satuvad juhuslikult
keskkonda, siis rakendage koheselt vastavaid
meetmeid. Kahtluse korral teavitage pädevat
kohaliku omavalitsuse asutust kahjust.

Kui tagastamis- või utiliseerimisalast kokkulepet ei ole sõlmitud,
suunake lahti monteeritud detailid taaskasutusse järgmiselt:
 metallid vanametalli,
 plastdetailid ümbertöötlusesse,
 ülejäänud komponendid utiliseerige vastavalt materjali
omadustele sorteeritult.
Kohaliku omavalitsuse asutus või jäätmekäitlusettevõte annavad
infot keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse kohta.
Vooluvõtja RM384 koosneb järgmistest toorainetest:
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teras, 102 kg,



vask, 1,6 kg,



alumiinium, 22,7 kg,



silikoon, 2,4 kg,



plastmassid, 2,8 kg,



süsi (kontaktking), 2,5 kg (uuena).
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10.3 Demonteerimisele eelnevad meetmed
Enne demonteerimist:
1.

Vooluvarustuse väljalülitamiseks viige pealüliti asendisse
„OFF“.

2.

Kindlustage pealüliti tabaluku abil uuesti sisselülitamise vastu.

3.

Keerake elektriühenduste kruvid lahti.

4.

Keerake kõrgsurveõhuvoolikud lahti.

10.4 Demonteerimine
Demonteerige seade järgmiselt:


Lülitage seade välja ja kindlustage uuesti sisselülitamise vastu.



Lahutage seadme vooluvarustus seadmest füüsiliselt, laadige
salvestatud jääkenergia maha.



Eemaldage töövedelikud ja abiained ning utiliseerige
keskkonnasõbralikul viisil.



Vabastage katusel tugiisolaatorite kinnituskruvid.



Kinnitage vooluvõtja selleks ette nähtud rõngastega kraana
külge.



Puhastage moodulid ja osad õigesti.



Lammutage moodul osadeks võttes arvesse kohapeal
kehtivaid töö- ja keskkonnakaitse eeskirju.

10.5 Ladustamine
Seismapanekuks ja sellele järgnevaks ladustamiseks
demonteerige vooluvõtja ja puhastage põhjalikult. Seejärel määrige
laagreid ja õõtsvarrast.
Vooluvõtja ladustamiseks ei ole vaja seadet lahti võtta.
Võtke arvesse ladustamise tingimusi ( peatükk 4.6).
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Utiliseerimine
ETTEVAATUST!
Valesti utiliseerimisel keskkonnakahju oht!
Elektroonikajäätmed, määrde- ja muud abiained
kuuluvad erijäätmete hulka ning need võib
utiliseerida üksnes vastavas
jäätmekäitlusettevõttes!

Suunake seadme lahti võetud detailid taaskasutusse:


metallid vanametalli,



plastdetailid ümbertöötlusesse,



ülejäänud komponendid utiliseerige vastavalt materjali
omadustele sorteeritult.

Kohalik ametiasutus või jäätmekäitlusettevõte annavad infot
keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse kohta.

Pos 10.2 /KN 2006-Projekt e/Eisenhut- Vet/Er satzt eile/1 Er satzt eile T itel @ 75\mod _1213953527542_1.do c @ 1220804
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Vigade kõrvaldamine
Infot rikete kohta edastatakse juhtimissüsteemi abil.
Rikete puhul, mida ei õnnestu juhiste abil kõrvaldada, pöörduge
tootja poole (vt teeninduse kontaktandmeid lk 2).

Pos 7.3 /KN2006- SM/Störung en/002 1.1 Sicherheit_Tit el @ 9\mod _1144439648502_1.do c @ 86964

12.1 Ohutus
Pos 7.4 /KN2006-Projekte/Eisenhut-Vet/Störungen/003 1.1.0 Personal - Störungen @ 75\mod_1213970861676_1.doc @ 1220980

Personal

 Rikkeid võib kõrvaldada seadme kasutaja.
 Elektriseadmete juures võivad töid teostada põhimõtteliselt
ainult elektrivaldkonna spetsialistid.

Pos 7.5 /KN2006- SM/nL---------- Abschnittsend e ---------- @ 8\mod _1141997892953_0.doc @ 75471

Isikukaitsevahendid

Kõikide rikete kõrvaldamiseks tehtavate tööde puhul kasutage
järgmisi kaitsevahendeid:
 Kaitsevahendeid, mis vastavad kohapeal kehtivatele õnnetuste
ennetamise eeskirjadele.

Pos 7.6 /KN2006- SM/Störung en/003 1.1.0 Elektr isch e Anlag e_Gef ahr ! @ 9 \mod _1144439649994_1.doc @ 86978

Elektriseade

OHT!
Eluohtlik elektrivool!
Kokkupuude elektrit juhtivate detailidega on eluohtlik.
Sisselülitatud elektrilised detailid võivad
kontrollimatult liikuda ja põhjustada raskeid vigastusi.
Seepärast:
 Lülitage enne töödega alustamist elektrivarustus
välja ja kindlustage seade uuesti sisselülitamise
vastu.

Pos: 7.7 /KN2006- SM/nL---------- Absch nittsend e ---------- @ 8\mod _1141997892953_0.d oc @ 75471
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Pos: 7.8 /KN2006- Projekt e/Eisenh ut-Vet/Störung en/W arnung: Unsachgemässe Störu ngsb eseitigung @ 75\mod _1213971346242_1.doc @ 1221002

Asjatundmatu rikete kõrvaldamine

HOIATUS!
Vigastusoht asjatundmatu rikete kõrvaldamise tõttu!
Asjatundmatu rikete kõrvaldamine võib põhjustada
raskeid isikukahjusid, kahjustusi loomadele ja
materiaalset kahju.
Seepärast:
 Enne töödega alustamist hoolitsege, et
paigaldustöödeks oleks piisavalt ruumi.
 Jälgige, et paigalduskoht oleks korras ja puhas!
Lahtiselt üksteise peal või ümberringi vedelevad
detailid ja tööriistad võivad põhjustada õnnetusi.
 Detaile eemaldades jälgige, et need paigaldatakse
hiljem õigesti. Paigaldage kõik kinnituselemendid
uuesti ja jälgige kruvide pingutusmomente.

Pos: 7.9 /KN2006- SM/nL---------- Absch nittsend e ---------- @ 8\mod _1141997892953_0.d oc @ 75471

Pos: 7.10 /KN 2006-Projekte/Eisenhut-Vet/Störung en/003 1.1.0 Verhalten b ei Störu ngen GA @ 71\mod _1211374365526_1.doc @ 1185830

Käitumine rikete korral

Põhimõtteliselt kehtib:
1.

Rikete puhul, mis kujutavad endast vahetut ohtu inimestele ja
materiaalsetele väärtustele, lülitage seade koheselt välja.

2.

Selgitage välja rikke põhjus.

3.

Vastavalt rikke liigile laske see kõrvaldada autoriseeritud
spetsialistil või kõrvaldage see ise.

Pos: 7.11 /KN 2006-SM/n L---------- Abschn ittsen de ---------- @ 8\mo d_1141997892953_0.do c @ 75471

12.2

Rikete tabel

Tähelepanek

Võimalik põhjus

Piiritlemine

Kõrvaldamine

Vooluvõtja üldine
funktsioonirike

Õhk on niiske või
sisaldab õli

Kontrollige õli- ja veeeraldaja vaateklaasi.

Kontrollige sõiduki
õhuseadet (kuivatit),
vajadusel vahetage välja.

Kontaktkingad
erakordselt kulunud,
ühtlane kulumine

Uus kontaktliin on
härmatisega kaetud.

Jälgige
ilmastikutingimusi.

Vahetage kontaktkingad
välja.

Kontaktkingad
ebaühtlaselt kulunud,
suured mõrad

JR 201319

Kontaktjõud on liiga suur. Kontrollige kontaktjõudu.

Seadistage kontaktjõud
uuesti.

Summuti on kinnikiilunud. Sõidu ajal allaliikumisel
on takistus liiga suur.
(Vajadusel) jälgige
Praod kontaktkingades.
löögikaitset.

Vahetage summuti välja.

Probleemid
kontaktliiniga.

Kontrollige kontaktliini.

Vahetage kontaktkingad
välja.
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Tähelepanek

Tekivad sädemed,
pealüliti lülitub välja.

Võimalik põhjus

Piiritlemine

Kõrvaldamine

Vooluvõtja tõstevarras,
tugilatt, ülemine
käärkonstruktsioon või
kaarkollektor
deformeerunud.

Mõõtke vooluvõtjat,
vaatluskontroll.

Vahetage kahjustatud
detailide välja, äärmisel
juhul vahetage vooluvõtja
välja.

Kontakt liiga nõrk

Kontrollige kontaktjõudu.

Summuti on vigane.

Vooluvõtja liigub liiga
aeglaselt üles.

Seadistage kontaktjõud
uuesti.
Vahetage summuti välja.

Lõõtsa õhukogus liiga
väike.

Vooluvõtja ei liigu üles
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Kontrollige
suruõhuvoolikuid.
Kontrollige
surveregulaatorit.
Puhkeasendi seadistus ei Kontrollige puhkeasendit. Seadistage uuesti.
ole õige.
Kaarkollektor
Kontrollige
Parandage kaarkollektor
deformeerunud või
kaarkollektorit.
või vahetage välja.
blokeeritud.
Vooluvõtja tõstevarras,
Mõõtke vooluvõtjat,
Vahetage kahjustatud
juhiku varras, ülemine
vaatluskontroll.
detailide välja, äärmisel
käärkonstruktsioon või
juhul vahetage vooluvõtja
kaarkollektor
välja.
on deformeerunud.
Kontaktjõud liiga nõrk.
Kontrollige kontaktjõudu. Seadistage kontaktjõud
uuesti.
Õhurõhk
Kontrollige juhiistme
Tagage õhurõhk.
juures olevalt
Vajadusel viige sõiduk
manomeetrilt õhurõhku,
vastavalt eeskirjadele
samuti
seadmevälisele toitele.
täppissurveregulaatori
Vajadusel seadistage
sisendi juurest.
õhurõhk
täppissurveregulaatori
abil.
Tõstmise käsklus
Kontrollige lülituskäsklust Andke lülituskäsklus.
juhi juhtpuldist.
Õhukaod voolikutest.
Otsige leke üles.
Tihendage lekkiv koht,
vajadusel asendage
kahjustatud osad.
Õhuvoolikud on seest
Kontrollige, kas
Puhastage, äärmisel
määrdunud.
õhuvoolikud on seest
juhul vahetage välja.
määrdunud.
Murdunud või kulunud
Kontrollige kontaktkingi.
Asendage kontaktkingad
kontaktkingad.
paarikaupa.
Löögikaitse käivitus.
Kontrollige, kas
Asendage kontaktkingad
kontaktkingad on
paarikaupa.
purunenud või
pragunenud.
Liiga väike jõud madalast Kontrollige tõstejõudu.
Seadistage tõstejõud
asendist.
uuesti.
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Tähelepanek

Vooluvõtja
ei lasku alla või laskub
liiga aeglaselt

Võimalik põhjus

Piiritlemine

Kõrvaldamine

Ühendusvoolik või
õhulõõts defektsed.
Laagrid käivad raskelt või
on defektsed.
Vibratex katted liiga
sügaval.
Sõiduki elektriseade on
defektne.
Tross lõtv, narmendab
või katkenud.

Kontrollige lõõtsa ja
ühendust.
Kontrollige laagreid.

Ühendage uuesti,
asendage lõõts.
Määrige laagrid uuesti,
äärmisel juhul asendage.
Seadistage vastavalt ette
antud mõõtmetele.
Parandage elektriseade
.
Seadistage vintsi tross,
igat liiki kahjustuste
korral vahetage välja.
Vahetage summuti välja.
Vahetage hoovastik
välja, äärmisel juhul
vahetage välja
vooluvõtja.

Summuti on vigane.
Vooluvõtja tõstevarras,
juhiku varras, ülemine
käärkonstruktsioon või
kaarkollektor
deformeerunud.
Laagrid kuivad.
Langetusventiil on
vigane.

Vooluvõtja kriuksub ja
nagiseb tõstmisel ja
allalaskmisel.
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Sõiduki elektriseade on
defektne.
Laagritel või liikuvatel
osadel on vähe
määrdeainet.
Kahjustatud või
deformeerunud detailid
hõõruvad üksteise vastu.

Mõõtke kõrgust.
Kontrollige seadme
funktsiooni.
Vaadelge ja kontrollige
seadistust.

Sisemine hõõrdumine on
liiga suur.

Kontrollige määrimist.
Kontrollige
langetusventiili
(analoogselt löögikaitse
kontrollimisele).
Kontrollige seadme
funktsiooni.
Kontrollige ja otsige
helide põhjust.

Hooldage.
Vahetage langetusventiil
välja.

Parandage elektriseade.
Määrige seadet, äärmisel
juhul vahetage välja kõik
kahjustatud detailid või
vooluvõtja tervikuna.
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12.3

Meetmed peale rikete kõrvaldamise lõpetamist
Peale rikete kõrvaldamist ja enne seadme uuesti sisselülitamist
rakendage järgmisi meetmeid:
1.

Kontrollige, kas eelnevalt lahti keeratud kruvid on kinni.
Vajadusel pingutage neid.

2.

Veenduge, et eelnevalt eemaldatud kaitseseadised ja katted
on uuesti korrektselt paigaldatud.

3.

Veenduge, et kõik kasutatud tööriistad ja töömaterjalid on
tööalast eemaldatud.

4.

Puhastage tööala ja vajadusel eemaldage ja utiliseerige
keskkonnasõbralikul viisil lekkinud ained nagu vedelikud,
töötlemismaterjalid või muud ained.

5.

Veenduge, et kõik seadme ohutusseadised oleksid korrektselt
paigaldatud ja funktsioneeriksid.

Enneaegne uuesti sisselülitamine

HOIATUS!
Seadme enneaegne uuesti sisselülitamine on
eluohtlik!
Seadme uuesti sisselülitamisel võivad isikud, kes
viibivad ohualas/ohualasse sisenevad, saada
vigastusi.
Seepärast:


6.
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Veenduge enne seadme uuesti sisselülitamist,
et ohualas ei viibiks/ohualasse ei siseneks
isikuid.

Lülitage seade sisse.
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Lisa
Käesoleva hooldusjuhendi lisa sisaldab järgmisi dokumente:
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Koostejoonis JR 301183



Alusraam JR 501759



Tugilatt JR 501111



Ülemine käärkonstruktsioon JR 501109



Tõstevarras C 110060



Kaarkollektor JR 501734



Fikseeriv laager C 411070



Ujuv laager C 411071



Lõõtsajam C 210119
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