NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU ATS
Modulární pojezdy s rozvodem stlačeného vzduchu a elektrické energie

Tento návod je doplněním k návodu na instalaci a údržbu modulárních systémů rozvodů stlačeného vzduchu TESEO
(systémů AP a HBS).
Montážní instrukce:
1.

Pomocí vodováhy nebo jiného odměření si označte místa pro vyvrtání otvorů na zdi nebo stropu kde budou ukotveny
podpěry pojezdu, maximální rozteč jednotlivých podpěr je 2,5m (A).
2. Pevně podpěry dotáhněte a ujistěte se, že jsou vodorovně. Připevněte k podpěrám úchyty buď přímo, nebo s případným
prodloužením (B).
3. Zarovnejte pomocí vodováhy nebo lanka úchyty do svislé i vodorovné roviny.
4. Připevnění vlastní kolejnice je podrobně popsáno v návodu k instalaci obsaženému v originálním balení. Je třeba sestavit
celou kolejnici na zemi a s pomocí 2 – 3 osob ji zvednout a připevnit k úchytům.
5. Připojte hadici a vodící lanko / kabel do jezdce a natáhněte obojí do spodní drážky v kolejnici (C, D).
6. Namontujte střední tyč pojezdu s příslušnými kladkami, válečky a spojkami, šikmo ji nasuňte do kolejnice (E).
7. Odmontujte vnitřní část jezdce (F) od hlavní části (G), připojte hadici do šroubení a připevněte lanko / kabel k jezdci / do
elektrické propojovací krabice.
8. Natáhněte lanko / kabel pevně tak aby vozík i tyč byly uprostřed systému. Zafixujte lanko zámkem (H) nebo kabel
v propojovací krabici.
9. Smontujte dohromady obě části jezdce (G + F) a připojte spodní šroubení (I).
10. Seřiďte kladky tak aby plynule jezdily kolejnicí (L).
11. Propojte systém s přívodem stlačeného vzduchu / elektrické energie, natlakujte systém a zkontrolujte případné netěsnosti
a správné zapojení elektrického obvodu.
12. Namontujte kryt, vyčistěte sestavu a proveďte závěrečný funkční test.
Nářadí a pomůcky potřebné pro montáž systémů HBS, AP a ATS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrtačka (se šroubovákem), pokud možno na baterie
vrtací přípravek, vrták, kuželový vrták
pila s vidiovým ostřím, ruční pilka na železo
odjehlovací nástroj nebo škrabka
imbusový klíč velikosti 4 mm a 5 mm
malé hadičky pro přidržení destiček
teflonová nebo jiná těsnící páska
momentový klíč
vodováha nebo olovnice, metr
pojízdná lavička (plošina), lešení nebo žebřík
ohýbačka na profil
mazivo nebo olej

PROVOZ, ÚDRŽBA, OPRAVY A ÚPRAVY pojezdů ATS
1.
2.
3.

4.

5.

Systémy ATS nevyžadují žádnou speciální údržbu.
Případné opravy a úpravy jsou oprávnění provádět pouze proškolení pracovníci firmy INTRATECH nebo jejich smluvních
servisních partnerů.
POZOR!: UJISTĚTE SE, ŽE SYSTÉM NENÍ POD TLAKEM ANI POD PROUDEM PŘED KAŽDÝM ZAPOČETÍM ÚPRAVY
NEBO OPRAVY SYSTÉMU! PŘI PROVÁDĚNÍ TLAKOVÉHO TESTU A ZKOUŠKY SYSTÉMU NESMÍ BÝT NIKDO
PŘÍTOMEN V PRACOVNÍM PROSTORU. PŘI KONTROLNÍ PROHLÍDCE ROZVODU POUŽIJTE HELMU A OCHRANNÉ
BRÝLE. PŘI INSTALACI, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ ROZVODŮ NEBO POJEZDŮ POUŽÍVEJTE LEŠENÍ, JISTÍCÍ ÚVAZ A
HELMU PODLE BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, NEBOŤ VĚTŠINA OPERACÍ PROBÍHÁ V NEBEZPEČNÝCH VÝŠKÁCH.
POZOR!: Při všech činnostech souvisejících s instalací, provozem, údržbou a úpravami rozvodu jsou všichni zúčastnění
pracovníci povinni se řídit bezpečnostními předpisy platnými ve státě ve kterém se zařízení a instalace nachází a vnitřními
bezpečnostními předpisy podniku, používat ochranné a bezpečnostní prostředky a dodržovat pokyny uvedené v tomto
návodu!
POZOR!: TESEO ANI INTRATECH NEZODPOVÍDÁ ZA PROBLÉMY A ZÁVADY VZNIKLÉ Z DŮVODU NEDODRŽENÍ
INSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU.
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