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Felhasználói kézikönyv
Felfüggesztett horog - típus (csak emelő): ER2
Elektromos meghajtású futómacska típus: ER2M
Kézi haladású futómacska: ER2SP/ER2SG

Felhasználói kézikönyv

Kedves Vásárló!
• Köszönjük, hogy a KITO (ER2) elektromos emelőt választotta.
• Kérjük, hogy a kezelők és a karbantartó mérnökök olvassák el ezt a kézikönyvet.
Az elolvasás után őrizze meg a kézikönyvet egy biztonságos helyen, hogy azt később is használhassa referenciaként.

• A termék tervezése során figyelembe vettük a környezetvédelmi szempontokat is. A termék nem tartalmaz azbesztet
és az európai RoHS (Veszélyes anyagok korlátozása) direktíva által betiltott hat anyagot.
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Bevezetés
Az ERP2 elektromos emelő tervezése és gyártása során azt feltételeztük, hogy azt rendes üzemi körülmények
között fogják terhek emelésére és süllyesztésére használni. A motorikus meghajtású MR2 és a kézi futómacska
tervezési és gyártási célja, hogy az az elektromos emelővel felemelt terhet oldalirányba mozgassa.
A terhet 3D irányba is lehet mozgatni, értsd: fel/le, előre/hátra és jobbra/balra, ha azt egy daruval építik össze.
A felhasználói kézikönyv a KITO elektromos emelő ER2 felhasználói és karbantartási mérnökei ([ megfelelő
gyakorlattal rendelkező szakemberek) számára készült.
A karbantartási mérnökök ezen kézikönyv mellett használhatják az Összeszerelési/Szétszerelési kézikönyvet és
az Alkatrész listát is. Nevezze ki, hogy mely mérnökök lesznek felelősek a berendezésért és az ellenőrzést és
javítást ismertető dokumentációért. Kérjük, keresse meg a legközelebbi KITO értékesítőt ezen dokumentumokkal
kapcsolatban.

■■Jogi korlátozások
●●A KITO kizár minden felelősséget azon károkért, amelyeket természetes katasztrófa okozott, például:
tűz, földrengés, villámlás vagy azt harmadik fél okozta véletlenül vagy szándékosan vagy amit a vevő
hanyagsága, rendeltetésellenes termékhasználata vagy a termék rendes üzemi körülményektől eltérő
használata okozott.
●●A KITO kizárja a termék használata vagy nem használata miatt potenciálisan felmerült közvetett károk
miatti felelősségeket, ideértve az üzleti profit elmaradását, az üzleti tevékenység akadályozását és a
felemelt teher sérülését.
●●A KITO vállalat kizárja a felelősséget minden olyan esetben, ha a kár a Felhasználói kézikönyvben
ismertetettek figyelmen kívül hagyásának a következménye, ill. ha a terméket a megadott műszaki
jellemzőknél nagyobb igénybevétel mellett használták.
●●A KITO kizárja a felelősséget azon károkért, amely a termék és egy másik nem KITO termék (amely
termékért nem a KITO vállalat a felelős) összeépítésének következményeként keletkezett.
●●A KITO vállalat kizárja a felelősséget minden halálos vagy személyes sérülés és anyagi kár esetén, ha azt
olyan termék okozta, amely leszállítása óta több mint 10 év telt el.
●●A KITO vállalat nem kötelezhető, hogy a termék gyártásának megszüntetését követő 15 éven túl is
biztosítson cserealkatrészeket a termékhez.
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■■Használatra vonatkozó korlátozások
●●Az itt leírt termék nem alkalmas személyszállításra. Ne használja a terméket ilyen célra.
●●Az itt leírt terméket anyagmozgatásra tervezték, többek között különböző terhek felemelésére/leengedésére
valamint áthelyezésére normál működési körülmények között. A termék ezért kizárólag anyagmozgatási
munkálatokra használható, bármi másra történő használata tilos.
●●Tilos a terméket egyéb munkagépre felszerelni nem anyagmozgatás céljából.

■
■Gépkezelőknek
●●Olvassa el figyelmesen a Kezelési kézikönyvet és a vonatkozó termékek használati útmutatóját. Kizárólag
az ezen dokumentumok tartalmának és a gép működésének és működtetésének megértése után használja
a gépet.
●●A termék használatakor és működtetésekor minden esetben viseljen megfelelő védőruházatot és
védőfelszerelést.
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Biztonsági óvintézkedések
Az elektromos láncos emelő nem megfelelő használata a felemelt teher leesését eredményezheti. A gép
beszerelése, működtetése és karbantartása előtt olvassa el figyelmesen ezt a Kezelési kézikönyvet.
A terméket kizárólag azután használja, hogy annak működését és felépítését, továbbá használatával
kapcsolatos biztonsági információkat és előírásokat megértette.
Ez a Kezelői kézikönyv a biztonsági információkat és előírásokat három kategóriába sorolja: “VESZÉLY”
“FIGYELMEZTETÉS” és “FIGYELEM”.
Olvassa el és tartsa be ugyanakkor az elektromos láncos emelővel együtt működtetett további
munkagépek használati útmutatóját.

Figyelmeztető feliratok leírása

VESZÉLY

Olyan bekövetkező veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely - ha nem kerülik el - halált vagy súlyos
sérülést okoz.
Olyan potenciális veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely - ha nem kerülik el - halált vagy súlyos

FIGYELEM sérülést okozhat.

Olyan potenciális veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely - ha nem kerülik el - kisebb vagy közepes

FIGYELEM sérülést okozhat. Ez a felirat ugyanakkor nem biztonságos eljárásokra is figyelmeztethet.

Ezen túlmenően, a FIGYELEM kategóriához tartozó esemény a körülmények függvényében súlyos balesetre is figyelmeztethet. A
VESZÉLY és FIGYELEMfeliratok fontos információra utalnak. Kérjük, tartsa be az előírásokat.
Miután elolvasta, a kézikönyvet őrizze meg és tartsa olyan helyen, ahol a későbbiekben könnyen elérhető a gépkezelő számára.

Biztonsági szimbólumok leírása
Jelentése: “Tilos” vagy “Nem szabad megtenni”.
A tiltott művelet a körön belül van ábrázolva, vagy a kör mellett leírás található róla.
Ebben a Kezelői kézikönyvben a
jelet használjuk általános tiltásként.

Tilos

Kötelező

Jelentése: “Kötelező művelet” vagy “Meg kell tenni”.
A kötelező művelet a körön belül van ábrázolva, vagy a kör mellett leírás található róla.
Ebben a Kezelői kézikönyvben a
jelet használjuk általános utasításként.

■■Általános szempontok a gép kezelésével és vezérlésével kapcsolatosan
VESZÉLY

Tilos

•• Ezt a terméket kizárólag a szervezett karbantartást végző szakemberek szerelhetik szét és javíthatják meg.
A karbantartási szakemberek számára a Kezelői kézikönyv mellett Szétszerelési/Összeszerelési kézikönyv és
Alkatrészlista áll rendelkezésre. A karbantartási és szervizelési eljárásokat a fenti dokumentumok előírásai alapján
kell elvégezni.
•• Ne módosítsa a terméket és tartozékait.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Kötelező
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•• A Kézikönyv elolvasása után biztosnak kell lennie benne, hogy megértette annak tartalmát. Csak ezután
működtetheti az elektromos láncos emelőt .
•• A termék mindegyik részén figyelmeztető címkék találhatók. Kövesse a figyelmeztető címkéken leírt utasításokat.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

FIGYELEM
•• Szállítása közben ne húzza és ne ejtse el a terméket.
Tilos

Kötelező

Ellenkező esetben az elektromos láncos emelő megrepedhet vagy megsérülhet, vagy a felemelt teher leesése személyi
sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
•• A termék hulladékként való elhelyezésekor szerelje szét a terméket és az országos, helyi, valamint a
vállalaton belül érvényes előírásoknak megfelelően hulladékkezelje.
A részletekért kérdezze az illetékes helyi hatóságokat.
A szétszereléshez olvassa el a “Szétszerelési/Összeszerelési kézikönyvet” vagy vegye fel a kapcsolatot a KITO-val.
(A termék működése során olajat használ. A termékkel használatos olajokhoz Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) áll
rendelkezésre. Vegye fel a kapcsolatot a KITO-val.)
•• Az előírt napi ellenőrzéseket a gép használójának kötelessége elvégezni.
•• Az ütemezett ellenőrzéseket (havi és éves) a karbantartási szakembernek kötelessége elvégezni.
•• Az ellenőrzésekről jelentést kell készíteni és azt megőrizni.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.

■■Kétsebességes VFD-modellek kezelésére vonatkozó általános rendelkezések

A kétsebességes VFD modellű elektromos láncos emelő fontos biztonsági elemeit - többek között a működtetést,
fékezést és vészleállítást - a VFD rendszer vezérli. Tartsa be az alábbi és a fenti biztonsági előírásokat.

VESZÉLY

Tilos

•• Ne módosítsa a paraméterek.
Ha a paramétereket módosítani kell, kérje a KITO forgalmazó segítségét.
•• A kikapcsolás utáni 5 percben ne végezzen munkát a terméken, például azt ne tartsa karban vagy ellenőrizze
ezen időtartam alatt.
Várja meg, míg a VFD belsejében található kondenzátor teljesen elveszíti a töltését.
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét, mivel a gép működése közben felforrósodhat.
Ne érintse meg a vezérlő fedelét a leállítás utáni első 30 percben.
•• Használjon eredeti KITO VFD-t.
A KITO-val használható VFD rendszernek speciális műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie. Győződjön meg, hogy
csak eredeti VFD-t használ.
•• Ne módosítsa a VFD csatlakozását.
Ha a vezetékeket valamilyen okból leválasztották, akkor csatlakoztassa őket újra a vezérlő fedelének belsejében
található kapcsolási rajznak megfelelően.
•• Ne végezzen feszültség-ellenőrzést és szigetelési ellenállás mérést az áramkörön szigetelésmérővel, ha a
VDF csatlakoztatva van.
•• Ne kapcsolja le a terméket annak használata közben.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez és a a VDF rendszer károsodásához vezethet.
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1. Fejezet
A termék kezelése
Ebben a fejezetben a berendezés használatát, összeszerelését és telepítését,
valamint telepítés utáni ellenőrzését írjuk le. Ebben a fejezetben találja továbbá a
használat utáni napi ellenőrzések leírását is.

● Gépkezelőknek és karbantartási szakembereknek
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●● A teher megfelelő felfüggesztése. ..............................................34
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●K
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figyelmébe
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A gépalkatrészek típusa és leírása
Felfüggesztett horgos típus (ER2)

1

1. Fejezet

A termék kezelése

A gépalkatrészek típusa és leírása
■■Felfüggesztett horgos típus (ER2)

●●Függőleges emelésre használt elektromos láncos emelő

Felső horog

Géptest

Elektromos láncos
emelő adattáblája

Láncgyűjtő
Emelőlánc

Csilapító gumi

(Lánc-rugó és véglemez 2t vagy
nagyobb teherbírású modellhez)

Függőkapcsoló
vezérlőkábel

Alsó járom
Horogreteszelő

Figyelmeztető címke

Alsó horog

Nyomógombos kapcsoló

VESZÉLY

Kötelező
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•• A termék fentiektől eltérő mindegyik részén figyelmeztető címkék találhatók. Kövesse a címkéken feltüntetett
utasításokat.
A címkén feltüntetett utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez is vezethet.

●●Elektromos láncos emelő, elektromos futómacskával (MR2) függőleges emeléshez és
vízszintes mozgatáshoz

Elektromos futómacska
adattáblája
Csatlakozódoboz
Kábelkonzol

A gépalkatrészek típusa és leírása

■■Elektromos futómacskával szerelt típus (ER2M)

1

Relékábel

Elektromos láncos emelő
adattáblája

Láncgyűjtő

Függőkapcsoló
vezérlőkábel

Emelőlánc

Figyelmeztető címke

Csillapító gumi
(Lánc-rugó és véglemez 2t vagy
nagyobb teherbírású modellhez)

Elektromos futómacskával szerelt típus (ER2M)

Tápkábel

Nyomógombos kapcsoló

Alsó járom
Horogreteszelő
Alsó horog

VESZÉLY

Kötelező

•• A termék fentiektől eltérő mindegyik részén figyelmeztető címkék találhatók. Kövesse a címkéken feltüntetett
utasításokat.
A címkén feltüntetett utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez is vezethet.
(folyt. következik)
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A gépalkatrészek típusa és leírása
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1. Fejezet

A termék kezelése

A gépalkatrészek típusa és leírása (folytatás)

■■Kézi futómacskával szerelt típus (ER2SG/ER2SP)

●●ER2SG : Az elektromos láncos emelő egy fogaskerék-hajtású futómacskával van felszerelve
(TSG), amely a kézi emelőlánc meghúzása által a teher szabályozható, kismértékű oldalirányú
mozgatását teszi lehetővé.
●●ER2SP : Az elektromos láncos emelő egy lapos futómacskával van felszerelve (TSP), amely a
teher oldalirányú mozgatását teszi lehetővé manuálisan. Könnyű teher mozgatásához.

Kézi szabadonfutós
futómacska (TSP)

Kézi kerék
Kéziláncos futómacska (TSG)

Adattábla
Ütköző

Kézi futómacskával szerelt típus (ER2SG/ER2SP)

Ütköző

Elektromos láncos
emelő adattáblája

Láncgyűjtő

Kézi lánc
Emelőlánc
Csillapító gumi

(Lánc-rugó és véglemez 2t vagy
nagyobb teherbírású modellhez)

Függőkapcsoló vezérlőkábel

Alsó járom
Horogreteszelő

Figyelmeztető címke

Alsó horog

Nyomógombos kapcsoló

VESZÉLY

Kötelező
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•• A termék fentiektől eltérő mindegyik részén figyelmeztető címkék találhatók. Kövesse a címkéken feltüntetett
utasításokat.
A címkén feltüntetett utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez is vezethet.

A csomag kibontása
●●Győződjön meg a csomagoláson lévő megjelölés alapján, hogy a megrendelt terméket szállították.
●●Győződjön meg róla, hogy a termék nem deformálódott vagy sérült szállítás közben.

■
■Csomagolás
■■Csomagolás

A berendezés főbb részegységei külön vannak csomagolva és szállítva.
Az elektromos láncos emelő
fő egységének csomagolása
(Felső horoggal
szerelt típus)

Alkalmazható modell

Tartozékkészlet

3-nyomógombos
kapcsolókészlet
Kézi szabadonfutós
futómacska

Futómacska csomagolása
Csatlakozójárommal
szerelt

Tápkábel-készlet

TSP kézi szabadonfutós
futómacska
Kéziláncos futómacskával
szerelt típus

ER2SP,
ER2SG
3-nyomógombos
kapcsolókészlettel

TSG kéziláncos
futómacska

Válaszható
Felfüggesztővel
szerelt

ER2M 5/7
nyomógombos
kapcsolókészlettel

1

Felfüggesztett horgos
típus

Elektromos
futómacska

Tápkábel ;

5-nyomógombos
kapcsolókészlet

A termék és csomagolás ellenőrzése

ER2
3-nyomógombos
kapcsolókészlettel

A csomag kibontása

■■A termék ellenőrzése

MR2 modell,
elektromos futómacska
Daru
7-nyomógombos
kapcsolókészlet

Tápkábel ;

Vezérlődoboz

;A 10 m-nél hosszabb tápkábel opcionális tartozékként kérhető.

■■Az elektromos láncos emelő csomagolása
Műanyag vagy vászon
Láncgyűjtő

Felhasználói kézikönyv

Emelőlánc
Zsírzófej

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

A csomag kibontása

A csomag kibontása (folytatás)

■■Adattábla és termékmodell

■■Az elektromos vezérlésű láncos emelő adattáblája

Y A MA N A S H I

4 0 9 - 3 8 5 3 J AP AN

①

Adattábla és termékmodell

1
C O D E ( K E NN- NR. ) :
CHAI N SI Z E ( K E T T E NGR | S S E ) : D A T - 7 . 7 X 2 1 . 6 mm
L I F T I N G S P E E D ( H U B G E S C H WI N D I G K E I T ) :
m/mi n 5 0 Hz

①

③
④

⑧

GR ADE ( S T U F E ) :
L O T N o. ( L I E F E R N R . ) :
S E RI A L No. ( S E R I E N NR. ) :
MF G . Y E A R ( B J . ) :

· · · Teherbírás kiv. 1t, 500 kg

A termékre tehető maximális teher. A horog
tömege nem számít bele.
② FOKOZAT   Kiv. M4, M5
Az elektromos láncos emelő JIS (Japanese
Industrial Standard) Japán Ipari Szabványoknak
megfelelő fokozata. A tartósságra vonatkozó
minősítés.
③ KÓD…Termékmodell   Kiv. ER2-005S
A termék modellszámát, teherbírását és emelési
sebességét jelölő kód.
④ LÁNC MÉRETE…A teheremelő lánc mérete
                                 Kiv. T-7,7×21,6 mm
Az ábécé és a számjegyek a JIS fokozatot, a
huzalátmérőt és a láncosztást jelölik.
⑤ TÉTELSZÁM.

②
⑥

⑤
⑦

A termék gyártásának idejét és a termelési egység
mennyiségét jelölő gyártási szám.
⑥ MFG. ÉV…Gyártási év
⑦ SOROZATSZÁM.
A termék gyártási sorozaton belüli helyét jelölő
sorozatszám.
⑧ EMELÉSI SEBESSÉG
A kínálatban az egysebességes modell és
kétsebességes VFD-modell szerepel. A
kétsebességes VDF-modell esetében a változtatható
sebességtartomány és beállított értéke is fel van
tünte tve.

■■ER2 kódja
Teherbírás

KÓD
Egysebességes modell
Kétsebességes modell
Normál sebesség Alacsony sebesség Normál sebesség Alacsony sebesség

ER2-B

｜
ER2-003S

(ER2-001H)*

｜
ER2-003IS

(ER2-001IH)*

(ER2-003H)*

500kg

ER2-C

ER2-005S

ER2-005L

ER2-005IS

ER2-005IL

1T

ER2-D

ER2-010S

ER2-010L

ER2-010IS

ER2-010IL

125kg
250kg

1,6T
2T

ER2-E

ER2-016S
ER2-020S

2,5T

ER2-F

ER2-025S

3,2T

ER2-E

ER2-032S

5T

ER2-F

ER2-050S

✻✻ Nagysebességű típus
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A berendezés
mérete

｜
ER2-020L
｜
｜
｜

ER2-016IS
ER2-020IS
ER2-025IS
ER2-032IS
ER2-050IS

(ER2-003IH)*

｜
ER2-020IL
｜
｜
｜

A csomag kibontása

■■Az elektromos futómacska adattáblája

Y A MA N A S H I

4 0 9 - 3 8 5 3 J AP AN

①

1

②

m/min 5 0 Hz

①

②

③
④

⑤
⑥

⑥

L O T No. ( L I E F E R NR.) :

④

S E RIAL No.( S E RI E NNR.):

⑤

MFG. YE AR( BJ.) :

Adattábla és termékmodell

C ODE ( K E NN- NR. ) :
T RAVE LI NG S PE E D(F AHRGE S CHW INDIGKEI T) :

③

· · · Teherbírás kiv. 1t, 500 kg
A termékre tehető maximális teher. A horog tömege nem
számít bele.
KÓD · · · Termékmodell  Kiv. MR2-010S
A termék modellszámát, teherbírását és mozgatási sebességét
jelölő kód.
MFG. ÉV…Gyártási év
TÉTELSZÁM.
A termék gyártásának idejét és a termelési egység mennyiségét
jelölő gyártási szám.
SOROZATSZÁM.
A termék gyártási sorozaton belüli helyét jelölő sorozatszám.
MOZGATÁSI SEBESSÉG
A kínálatban az egysebességes modell és kétsebességes
VFD-modell szerepel. A kétsebességes VDF-modell esetében
a változtatható sebességtartomány és beállított értéke is fel
van tüntetve.

■■MR2 kódja
Teherbírás
125kg
250kg
500kg
1t
1,6t
2t
2,5t
3,2t
5t

KÓD
Egysebességes modell
Normál sebesség Alacsony sebesség

Kétsebességes modell
Normál sebesség

MR2-010S

MR2-010L

MR2-010IS/SD

MR2-020S

MR2-020L

MR2-020IS/SD

MR2-032S

MR2-032L

MR2-032IS/SD

MR2-050S

MR2-050L

MR2-050IS/SD

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

A csomag kibontása

A csomag kibontása (folytatás)

■■A kézi futómacska adattáblája
KENN-NR./CODE:TSG010

Adattábla és termékmodell

④

LIEFERNR./LOT No.TS2-

②

SERIENNR./SERIAL No.

TRAGF.
WLL

1

14

BJ./MFG.YEAR

③
①

YAMANASHI
409-3853 JAPAN
MADE IN JAPAN
①

· · · Teherbírás kiv. 1t, 500 kg

A termékre tehető maximális teher. A horog tömege nem számít bele.
② TÉTELSZÁM.
A termék gyártásának idejét és a termelési egység mennyiségét jelölő gyártási szám.
③ SOROZATSZÁM.
A termék gyártási sorozaton belüli helyét jelölő sorozatszám.
④ MFG. Gyártási év

VESZÉLY
•• Győződjön meg róla, hogy a teheremelő lánc az ER2 elektromos láncos emelőhöz használatos. A többi
modellek (pl. ES vagy ER) vagy egyéb besorolású lánc nem használható.
Kötelező

Kód

Az előírttól eltérő modellű vagy besorolású teheremelő lánc használata a felemelt teher leesése miatt súlyos, akár
halálos személyi sérüléshez is vezethet.

Teheremelő lánc
Jelölés
mérete : átmérő (mm)

Láncosztás
jelölés

ER2-001H/IH
ER2-003H/IH

4,3

FT-DAT

24 lánctag

A teheremelő lánc modelljének jelölése (RH-DAT) a
teheremelő láncon található, szakaszosan elhelyezve.
Kizárólag az ER2-nek megfelelő méretű (huzalméret)
teheremelő láncot használjon. Lásd a bal oldali táblázatot.

A csomag kibontása

■■A jelölések ellenőrzése

1

ER2-003S/IS
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL
ER2-010S/IS

6,0

20 lánctag

7,7

20 lánctag

ER2-016S/IS
ER2-020L/IL

10,2

RH-DAT

Láncosztás jelölés

RH-DAT

0000

RH-DAT

Második jelölés

Első jelölés

Második jelölés

16 lánctag

Elülső oldal : RH-DAT
Hátsó oldal : JAPAN

ER2-020S/IS
ER2-025S/IS

11,2

12 lánctag

ER2-032S/IS

10,2

16 lánctag

ER2-050S/IS

11,2

12 lánctag

Elülső oldal : Az emelőlánc eredeti
tételszáma (4 számjegy)
Hátsó oldal : KITO

■■A termékszám lejegyzése
●● Írja be a táblázatba a jobb oldalon a

Tétel
Elektromos láncos emelő Elektromos futómacska Kézi futómacska
termék tételszámát (lásd a termék
Tételszám.
ER2A−
MR2A−
TS2−
adattábláját), a vásárlás dátumát és
Sorozatszám
annak a viszonteladónak a címét,
Vásárlás dátuma
akitől a terméket vásárolta.
[Amikor javítást kér vagy alkatrészt
Viszonteladó neve
rendel az elektromos láncos
emelőhöz, kérjük, adja meg a fenti adatokat is.

■■Az előzetes érték
lejegyzése
●● Amikor a csomagolást kinyitja,
írja be a jobb oldali táblázatba a
a
következő értékeket: az alsó horgon
lévő beütött jelölések közötti “a”
méretet, a “b” horogszélességét
és a “c” horogvastagságát.
(Ezeket az értékeket használjuk
az ellenőrzéshez. Ha az ER2 felső
horgot külön használja, jegyezze le annak értékét is.)

Beütött jelölés

Méretek a csomagolás megnyitásakor
Felső horog
(Csak ER2 esetén)

c

Alsó horog
b

Méret a

mm

Méret b

mm

Méret c

mm

Méret a

mm

Méret b

mm

Méret c

mm

Jelölések ellenőrzése / A termékszám lejegyzése. / Az előzetes érték lejegyzése

ER2-005L/IL
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Termékspecifikációk és működtetési környezet

1. Fejezet

Standard műszaki jellemzők

1

A termék kezelése

Termékspecifikációk és működtetési környezet
Az elektromos láncos emelő és az elektromos futómacska működtetési környezete a következő:

■■Standard műszaki jellemzők

Átmeneti teljesítmény : ER2 sorozat (100 %-os teherbírás) : Egysebességes modell — 60 perc.
			
Kétsebességes VFD modell (nagysebességes/kis sebességes) — 30/10 perc.
: MR2 sorozat (100 %-os teherbírás) : Egysebességes modell — 30 perc.
			
Kétsebességes VFD modell (nagysebességes/kis sebességes) — 30/10 perc.
Névleges teljesítmény
szakaszos üzemben
: ER2 sorozat (63 %-os teherbírás) : Egysebességes modell — 60 % ED (360 ford./ó.-n)
Kétsebességes VFD modell (nagysebességes/kis sebességes) —
40/20 % ED (120/240 ford/ó)
: MR2 sorozat (63 %-os teherbírás) : Egysebességes modell — 40 % ED (240 ford./ó.-n)
Kétsebességes VFD modell (nagysebességes/kis sebességes) —
27/13 % ED (78/162 ford./ó.)
Minőségi osztály [1
: ISO-M5 vagy M4, FEM-2m vagy 1Am, ASME-H4
Védelem
: Emelő IP55, IP65 nyomógomb
Működtetés
Nyomógombos kapcsoló működtetés / 3-nyomógombos kapcsolókészlet csak emelőhöz és csak manuális
futómacskához / 5- vagy 7-nyomógombos kapcsolókészlet elektromos futómacskával kombinált modellhez
Energiaellátás módja......Energiaellátás tömlős kábelen keresztül
Szín.................................Munsell 7.5YR7/14
Zajszint
: ER2, egysebességes 75dB vagy kevesebb (A osztály: az elektromos láncos emelőtől 1 m távolságra mérve)
: ER2, kétsebességes VFD modell  80dB vagy kevesebb (A osztály: az elektromos láncos emelőtől 1 m távolságra mérve)
: MR2  85dB vagy kevesebb (A osztály: az elektromos láncos emelőtől 1 m távolságra mérve)
Fékezési erő
: A teherbírás legalább 150 %-a, vagy több
Egyéb.............................Tápkábel hossza 5 m/10 m (szabvány)

Termékkategória

Motorszigetelési
osztály

Üzemi feszültség: 230V

B

Üzemi feszültség: 400V

F

Feszültségtartomány
50Hz
60Hz
220V
220V
230V

230V

380V

380V

400V

440V

415V

—

Üzemfeszültség

24V
(24V~26,4V)

MEGJEGYZÉS
•• Az elektromos láncos emelőt a megadott feszültséggel használja.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt az átmeneti teljesítmény és a szakaszos üzemre megadott névleges teljesítménynél
nagyobb értékeken.

[ Minőségi osztály
Teherbírás (kg vagy T)
125
250
500

FOKOZAT
Kétsebességes

ER2-001H

ER2-001IH

ER2-003H

ER2-003IH

ER2-003S

ER2-003IS

ER2-005L

ER2-005IL

ER2-005S

ER2-005IS

ER2-010L

ER2-010IL

ER2-010S

ER2-010IS

ER2-016S

ER2-016IS

ER2-020L

ER2-020IL

ER2-020S

ER2-020IS

2,5

ER2-025S

ER2-025IS

3,2

ER2-032S

ER2-032IS

5

ER2-050S

ER2-050IS

1
1,6
2
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Kód
Egysebességes

ISO

ASME

FEM

M5

H4

2m

M4

H4

1Am

Az ISO 4301 a fogaskerekek és csapágyak élettartamát adja meg működési órákban, a teher függvényében. Például,
a mechanizmus teljes életideje órákban kifejezve, folyamatos maximális terhelés mellett az M5 esetében 1600 óra.
Közepes terheléssel az életidő 6300 óra.
Teljes működési idő órákban megadva

Terhelési állapot[

800

1600

3200

6300
M4

M4

M5

Könnyű
Közepes
Nehéz

M4

Nagyon nehéz

M4

12500
M5

M5

M5

Termékspecifikációk és működtetési környezet

●● ISO

[A terhelés fokozási sebessége
Könnyű
: A teherbírás ritkán kerül felhasználásra. Az emelőt könnyű teherhez használják.
Közepes
: A teherbírás meglehetősen gyakran kerül felhasználásra. Az emelőt közepes teherhez használják.
Nehéz
: Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát elég gyakran elérik. Az emelőt nehéz teherhez
		 használják.
Nagyon nehéz : Abban az esetben, ha szinte mindig a teherbírás maximumát emelik.

Emelő
teljesítményosztálya

Működési idő besorolás K=0,65 értéken
Egyenletes elosztású
Nem gyakori
munkavégzési idő
munkavégzési idő
Max. munkavégzési Indítások max. Max. munkavégzési idő Indítások
idő, min. / óra
száma / óra hidegindításnál, min. max. száma

Alkalmazási terület

Kisebb gépgyártó és szerelő csarnokok,
szolgáltatás és karbantartás; teher és
felhasználás véletlenszerű elosztása; nem
gyakori teheremelés.
Általános mennyiségű gépgyártás,
összeszerelés, kis- és nagytételű tárolás;
teher és felhasználás véletlenszerű
elosztása.
Nagy mennyiségű teher mozgatása
acéltároló raktárakban, gépcsarnokban,
gyártóüzemben, malmokban és öntődékben;
manuális vagy automatikus ciklikus
működtetés hőkezelésnél és lemezelésnél;
teljes emelőteljesítmény gyakori felhasználása.

H2

H3

H4

7,6 (12,5%)

75

15

100

15 (25%)

150

30

200

30 (50%)

300

30

300

Standard műszaki jellemzők

●● ASME HST

1

•• A fokozatokra vonatkozó szimbólumok ugyanazok, mint az ASME HST-1M esetében. (Az elektromos láncos
emelő teljesítmény-szabványai)

●● FEM

Az ISO és FEM megnevezések összefüggései
1 Dm

1 Cm

1 Bm

1 Am

2m

3m

4m

5m

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Működési idő besorolása
Terhelési
spektrum

Köbcentiben
megadott
középérték

V0,06 V0,02 V0,25
T0

T1

T2

V0,5

V1

V2

V3

V4

V5

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Átlagos működési idő naponta, órákban
0,12

0,25
–

0,5

1

4

8

16

>16

1 Am

2m

3m

4m

1 Am

2m

3m

4m

5m

2

1 L1

K 0,50

–

1 Dm 1 Cm 1 Bm

2 L2

0,50<K 0,63

–

3 L3

0,63<K 0,80 1 Dm 1 Cm 1 Bm

1 Am

2m

3m

4m

5m

–

4 L4

0,80<K 1,00 1 Cm 1 Bm

2m

3m

4m

5m

–

–

1 Dm 1 Cm 1 Bm
1 Am

Átlagos
Kiszámított
Működtetési
működtetési
teljes
idő
idő naponta működési idő
besorolása
(órákban)
(órákban)
V0,06 T0

0,12

200

V0,12 T1

0,25

400

V0,25 T2

0,5

800

V0,5 T3

1

1 600

V1

T4

2

3 200

V2

T5

4

6 300

V3

T6

8

12 500

V4

T7

16

25 000

V5

T8

>16

50 000

•• A fokozatokra vonatkozó szimbólumok ugyanazok, mint az FEM 9,511 esetében.
(Sorozatemelő berendezések tervezésére vonatkozó szabályok: A mechanizmusok osztályozása)
(folyt. következik)
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Működtetési környezet

1
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1. Fejezet

A termék kezelése

Termékspecifikációk és működtetési környezet (folytatás)

■■Működtetési környezet
Környező hőmérséklet
Sín dőlésszöge
Környező páratartalom
Robbanásmentes felépítés
Nem megfelelő környezet

:
:
:
:
:

-20°C — +40°C
A darusínnek nincs dőlésszöge (futómacskás emelő esetén)
85 % vagy kevesebb (kondenzáció nélkül)
Nem vonatkozik robbanékony gázokat vagy gőzöket tartalmazó környezetre.
Olyan helyiségek, ahol szerves oldószer vagy illékony por vagy a levegőben nagy
mennyiségű vegyi anyag koncentráció vagy por lelhető fel.
: Olyan helyiségek, ahol nagy mennyiségű savat vagy sót tárolnak

MEGJEGYZÉS
Ha az elektromos láncos emelőt szabadban telepíti vagy olyan helyen, ahol közvetlenül ki lehet téve esőnek, szélnek és
hónak, árnyékolja a berendezést egy tetővel.

Hogyan használjuk

VESZÉLY

Tilos

••
••
••
••
••

Ne használja a horgot horogreteszelő nélkül. Ne használja a sérült horgot.
Ne használja a teheremelő láncot, ha az fokozottan megnyúlt, ledörzsölődött vagy deformálódott.
Ne vágja el, ne nyújtsa meg és ne javítsa meg a teheremelő láncot.
A teheremelő láncot az alsó horoggal kizárólag egyenletes mozgatással használja.
Még teher nélkül se használja a teheremelő láncot, ha fékezési funkciója nem működik biztonságosan vagy, ha a
lánc leállási távolsága túlságosan nagy.
•• Ne használja a terméket ha a nyomógomb megnyomásakor a kívánt iránnyal ellentétesen mozog.

Hogyan használjuk

Az ER2 sorozatú elektromos láncos emelő két modellje: egysebességes modell és kétsebességes VFD modell. Ezek
a termékek futómacskával vagy daruval kombinálva oldalirányú anyagmozgatásra is alkalmasak. A berendezések
működtetéséhez használatos nyomógombos kapcsolók méretben és kezelésük módjában különböznek. Ellenőrizze az
emelő típusát, és annak megfelelően használja.

1

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Kötelező

•• Működtetés előtt végezze el az előírt napi ellenőrzéseket.
(Ha a berendezés ellenőrzése közben bármilyen rendellenességet észlel, kapcsolja ki a berendezést, írja rá a gépre, hogy
“HIBÁS”, majd kérje a karbantartó segítségét.)
•• Ellenőrizze a felfüggesztőeszköz működését.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

FIGYELEM
•• Ne használja a terméket olvashatatlan adattáblával vagy figyelmeztető címkével.
A fenti utasítás figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Tilos

Kötelező

•• Amikor a terméket először használja, ragassza fel a Kelet, Nyugat, Észak és Dél címkéket a nyomógombok
kapcsolóira.
•• Ellenőrizze az emelendő anyagokat és győződjön meg róla, hogy az elektromos láncos emelő teljesítménye
alapján alkalmas az adott anyagok mozgatására.
•• Ellenőrizze az emelendő anyagokat és győződjön meg róla, hogy az emelő működtetésekor van elegendő hely
arra, hogy a munka akadálymentesen elvégezhető legyen.
•• Ha a működtetési terület nem átlátható, helyezkedjen úgy, hogy biztonságosan követhető legyen a munka.
•• Az elektromos láncos emelőt kizárólag olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a megcsúszás, megbotlás, vagy
felborulás veszélye.
•• A teher mozgatása előtt figyelmeztesse a környezetében álló személyeket.
•• Még akkor is, ha az elektromos láncos emelőt vagy a darut ismétlődő jellegű folyamatos munkára használja,
minden esetben ellenőrizze a terhet, mellyel az emelőt használni fogja, és győződjön meg róla, hogy egyetlen
alkalommal sem haladja meg az emelő teherbírását.
•• Használat előtt nevezze ki azt a karbantartót vagy más szakképzett személyt a daru és a láncos emelő
működtetésére. A kinevezett személy nevét jól látható helyen tüntesse fel.
•• A karbantartási szakembereknek kell ellenőrizniük a napi ellenőrzések eredményeit.
•• Ha az elektromos láncos emelő rendellenes működéséről szerez tudomást, a karbantartónak azonnal intézkednie
kell: le kell tiltania a berendezés használatát és szervizelnie kell a berendezést.
•• Az ellenőrzés és javítás alatt biztosítani kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges környezetet, megelőzve
pl. az áramütésveszélyt vagy leesés veszélyét.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása testi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálódásához vezethet.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (Felfüggesztett horgos típus)

1

VESZÉLY

Kötelező

•• Működtetés előtt végezze el az előírt napi ellenőrzéseket.
(Ha a berendezés ellenőrzése közben bármilyen rendellenességet észlel, kapcsolja ki a berendezést, írja rá a gépre,
hogy “HIBÁS”, majd kérje a karbantartó segítségét.)
A napi ellenőrzés mellőzése vagy figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérüléshez is vezethet.

●● Olvassa el a Függelékben (122. o.) leírt műszaki vonatkozású adatokat, az alkatrészek megnevezéséért
és a termék felépítéséért.

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (felfüggesztett horgos típus)

■■Megjelenés
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Az adattáblák
és címkék
láthatósága

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.

•• Nincsenek feltüremkedve. A feltüntetett adatok
tisztán kivehetők.

Tisztítsa meg a
berendezést vagy javítsa
ki, illetve cserélje az
adattáblát vagy címkét.
Ha új címkére vagy
adattáblára van szükség,
ne feledje tájékoztatni a
KITO-t a “Termékszám
bejegyzése” alatt (17. o.),
a tételszámról és
sorozatszámról.

A géptest
•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.
minden
részének
Ventillátor fedele
ellenőrzése
Motorkeret
Fogaskerékház
deformáció
vagy sérülés
szempontjából

•• Nincs látható alakváltoztatás, sérülés, rés vagy
repedés

Cserélje ki azokat az
alkatrészeket, melyeken
alakváltozást, sérülést,
rést vagy repedést vesz
észre.

Géptest

Kilazult vagy
hiányzó
csavarok,
anyák vagy
sasszegek

Vezérlőfedél

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• A csavarok, anyák és sasszegek szorosan meg
vagy szerszámok segítségével.
vannak húzva.

VESZÉLY

Kötelező
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•• Még egyetlen csavar hiánya is a
géptest leesését eredményezheti.
Nagyon fontos ezért ellenőrizni.
A géptest leesése súlyos, akár halálos
sérüléseket is okozhat.

Húzza meg szorosan a
csavarokat, anyákat és
ellenőrizze a sasszegeket.

■■Emelőlánc
Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Lánchézag
megnyúlása

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Nincs látható megnyúlás

Lásd a Teheremelő lánc
részt (69. o.) a 2. fejezet
Gyakori ellenőrzések
részében.

A vezeték
elvékonyodása

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel

Lásd a Teheremelő lánc
részt (69. o.) a 2. fejezet
Gyakori ellenőrzések
részében.

Alakváltozás,
Repedés,
Áthurkolódás

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Nem látható mély behorpadás
•• Nem látható csavarodás vagy hasonló
Hasíték
Repedés
alakváltozás
•• Nem ragadt rá fémpor
•• Nem látható áthurkolódás
•• Nincs repedéses sérülés

•• Nincs látható ledörzsölődés

Hogyan használjuk

Tétel

1

Cserélje az emelőláncot.

Rozsda, korrózió •• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Nem látható rozsdásodás vagy korrózió

Cserélje az emelőláncot.

Csavarodás

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Nincsenek elfordult szemek az alsó kampónál
és egyik típusú teheremelő láncnál sem

Egyenesítse ki a
megcsavarodott
teheremelő láncot.

Kenés

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Olajozza meg a követelményeknek megfelelően

Kenje meg olajjal.

Jelölés

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Ellenőrizze a láncosztás jelölést és a feltüntetett
adatokat. (Lásd: “A jelölések ellenőrzése” részt
(17 o.).)

Cserélje az emelőláncot.

(folyt. következik)

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (felfüggesztett horgos típus)

•• Győződjön meg róla, hogy a
teheremelő láncra nem került
idegen anyag, pl. fémpor.
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Felső horog/Alsó horog
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

A horog
nyithatósága

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel

•• Nem látható hézag a horgon

Hajtsa végre a Gyakori
ellenőrzések (70. o.)
részben leírt felső és alsó
horogellenőrzése alatti
műveleteket.

Kopás

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel

•• Nincs látható kopás

Hajtsa végre a Gyakori
ellenőrzések (70. o.)
részben leírt felső és alsó
horogellenőrzése alatti
műveleteket.

Alakváltozás,
repedés,
korrózió

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel

•• Nem látható alakváltozás, repedés vagy korrózió

Hajtsa végre a Gyakori
ellenőrzések (70. o.)
részben leírt felső és alsó
horogellenőrzése alatti
műveleteket.

Horogreteszelő

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel
és ellenőrizze a horogreteszelő
mozgását.

•• A horogreteszelőnek a horognyílásában kell
biztonságosan elhelyezkednie.
•• Nincs alakváltozás. A horogreteszelő
zökkenőmentesen mozgatható.

Cserélje ki a
horogreteszelőt.

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (felfüggesztett horgos típus)

1
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Sikertelen ellenőrzés esetén

VESZÉLY
•• N e h a s z n á l j a a h o r g o t a
horogreteszelő nélkül.
Tilos

Horog mozgása
(forgás)

Ha a horgot horogreteszelő nélkül
használja, ez súlyos, akár halálos
sérülésekhez is vezethet.

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Nincs látható hézag az alsó járom és a szár
és forgassa meg kézzel a
horgot.

Nyak

között (a nyaknál).
•• Az alsó járom mindkét irányban egyformán
elfordítható.
•• Az alsó járom könnyedén elfordul.

Cserélje ki a horgot.

Tétel

•• Ellenőrizze mozgatással a
szabadon futó tárcsát

Kötelező

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

FIGYELEM

Cserélje ki a szabadonfutó
tárcsa csapágyát.

•• Ellenőrzéskor viseljen kesztyűt
és legyen óvatos, nehogy az ujjai
becsípődjenek.
Ellenkező esetben megsérülhet.

•• A szabadon futó tárcsa könnyedén elfordul.
✻✻ Ha a szabadonfutó tárcsa nehézkesen
forgatható, a csapágy sérült vagy a
tárcsatengely deformálódott.
•• A teheremelő lánc könnyedén mozog.

1

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel. •• Nincs kilazult csavar vagy anya

Rögzítse az alsó horgot
a teheremelő lánchoz
biztonságosan.

■■A géptest perifériás részei
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Lánc-rugó

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel

•• Nem látható zsugorodás vagy lapultság

Hajtsa végre a
Rendszeres ellenőrzések
(77.o.) részben leírt
Lánc-rugó ellenőrzést

Csillapító gumi

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel

•• Nem látható zsugorodás vagy lapultság
•• Nincs feltüremkedés, vagy a gumi alakváltozása

Cserélje ki a csillapító
gumit.

Gumi

Csillapító
gumi

Acéllemez

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (felfüggesztett horgos típus)

Mozgassa meg a
teheremelő láncot
kézzel.
Alsó járom

Hogyan használjuk

A szabadonfutó
tárcsa mozgása

Ellenőrzési módszer

Ütköző

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Nyomógombos kapcsoló

1

Tétel
Kapcsolóház
mérete

Ellenőrzési módszer
•• E
 llenőrizze
szemrevételezéssel.

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• N
 incs módosulás, sérülés vagy kilazult csavar
•• A nyomógombkapcsoló címkéjének
jól láthatónak kell lennie.

Tisztítsa meg vagy javítsa ki a
címkét, illetve cserélje ki újra.
Helyezze fel a címkét helyesen.

■■Funkció és teljesítmény
●● Ellenőrizze a következő tételeket teher nélkül.

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (felfüggesztett horgos típus)

Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Működés
ellenőrzése

•• Nyomja meg a nyomógombot
és ellenőrizze a gép
működését.

•• A teheremelő lánc kissé elcsavarodhat.
•• Az elektromos láncos emelő a nyomógombnak
megfelelő irányban mozdul el.
•• A gép leállításakor a motor azonnal leáll.
•• A vészleállító gomb megnyomásakor az emelő
mozgása azonnal megszűnik.
•• Benyomott vészleállító gombbal bármilyen
másik nyomógombot megnyomva az emelő nem
működtethető.
•• Miután a vészleállítógombot felengedte, az
emelő rendesen működik.

Fék

•• Nyomja meg a nyomógombot •• A művelet leállításakor a fék azonnal működésbe
és ellenőrizze a fék
lép és az alsó horognak azonnal meg kell állnia.
működését.
(Általános elv: A teheremelő láncnak 2 -3
láncszemnyit kell elmozdulnia)

Végezze el az
ellenőrzéseket a 2. fejezet
“Rendszeres ellenőrzések” elektromágneses részének
leírása szerint (79. o.).

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus
fékkel

•• Nyomja meg a
nyomógombot és
ellenőrizze a súrlódótárcsás
tengelykapcsoló működését.

Szerelje szét a
súrlódótárcsás
tengelykapcsolót és
ellenőrizze.

Végálláskapcsoló

•• Nyomja meg a nyomógombot •• Amikor az emelő a legfelső vagy legalsó szintet
és ellenőrizze a
eléri, a motor automatikusan leáll.
végálláskapcsoló működését.

Cserélje ki a
végálláskapcsolót.
Szerelje szét a
végálláskapcsoló
működtetőjét és tisztítsa
meg.

Ellenőrzés
szokatlan
hangokra

•• Nyomja meg a nyomógombot •• Nincs szokatlan hang vagy vibráció
és ellenőrizze a gép
működését.

Cserélje ki a hibás
alkatrészt.
Használjon olajat a
teheremelő lánchoz az
ellenőrzés után.

MEGJEGYZÉS

A keletkező hangok ellenőrzése
egy fontos ellenőrzési
szempont. Mindig figyeljen az
elektromos láncos emelő által
gerjesztett hangokra.
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•• Emeléskor a biztosítókampónak szabályos
időközönként egy kattanó hangot kell kiadnia.
(A standard súrlódótárcsás tengelykapcsoló
esetében a biztosítókampó nem ad ki kattanó
hangot.)

•• A teheremelő lánc nem ad ki csattogó hangokat.

Sikertelen ellenőrzés esetén
Olvassa el a 2. fejezetet
“A hibák okai és
elhárításuk”
(94. - 97. o.).

Ellenőrizze az
emelőláncot.
(Lásd a 21. oldalon)

■■Az elektromos futómacska napi ellenőrzése (MR2)
Tétel
Az adattáblák
és címkék
láthatósága

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Nincsenek feltüremkedve. A feltüntetett adatok
tisztán kivehetők.

Tisztítsa meg vagy
javítsa ki a címkét, illetve
cserélje ki újra.

Hogyan használjuk

■■ Megjelenés

1

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel

•• Nem látható alakváltozás, repedés vagy korrózió Cserélje ki az alkatrészt,
ha alakváltozást vagy
sérülést észlel rajtuk.

Csatlakozódoboz
Motorburkolat

Fogaskerék keret

Keret

Kilazult vagy
•• Ellenőrizze
hiányzó
szemrevételezéssel vagy
csavarok, anyák
szerszámok segítségével.
vagy sasszegek

•• A csavarok, anyák és sasszegek szorosan meg
vannak húzva.

VESZÉLY

Kötelező

Húzza meg szorosan
a csavarokat, anyákat
és ellenőrizze a
sasszegeket.

Az elektromos futómacska napi ellenőrzése (MR2)

Az egyes
alkatrészek
alakváltozása
és sérülése

•• Egy kilazult vagy hiányzó sasszeg
is a géptest leesését okozhatja.
Nagyon fontos ezért ellenőrizni.
A géptest leesése súlyos, akár halálos
sérüléseket is okozhat.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Funkció és teljesítmény
●● Ellenőrizze a következő tételeket teher nélkül.

Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Működés
ellenőrzése

•• N
 yomja meg a nyomógombot
és ellenőrizze a gép
működését.

•• A
 kadálymentesen forog. Nem kanyarog és nem
vibrál.
•• A z elektromos láncos emelő a nyomógombnak
megfelelő irányban mozdul el.
•• A gép leállításakor a motor azonnal leáll.
•• A vészleállító gomb megnyomásakor az emelő
mozgása azonnal megszűnik.
•• Benyomott vészleállító gombbal bármilyen
másik nyomógombot megnyomva az emelő
nem működtethető.
•• Amikor a vészleállító gombot felengedte, az
emelő rendesen működik.

Olvassa el a 2. fejezetet
“A hibák okai és
elhárításuk” (94. - 97. o.).

Fék

•• N
 yomja meg a nyomógombot
a fék működésének
ellenőrzéséhez.

•• A
 gép leállításakor a fék működésbe lép és a
motor azonnal leáll.

Végezze el az
ellenőrzéseket a 2.
fejezet “Rendszeres
ellenőrzések” elektromágneses
részének leírása szerint
(79. o.).

A kézi futómacska (TSG/TSP) napi ellenőrzése

1

■■A kézi futómacska (TSG/TSP) napi ellenőrzése
■■Megjelenés
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Az adattáblák
és címkék
láthatósága

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel

•• Nincsenek feltüremkedve. A feltüntetett adatok
tisztán kivehetők.

Tisztítsa meg vagy
javítsa ki a címkét,
illetve cserélje ki újra.

Az egyes
alkatrészek
alakváltozása
és sérülése

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel

•• Nem látható alakváltozás vagy korrózió
•• Nem látható alakváltozás a kereten

Cserélje ki az
alkatrészt, ha
alakváltozást vagy
sérülést észlel rajtuk.

Kilazult vagy
hiányzó
csavarok,
anyák vagy
sasszegek

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel vagy
szerszámok segítségével.

•• A csavarok, anyák és sasszegek szorosan
meg vannak húzva.

Húzza meg szorosan
a csavarokat, anyákat
és ellenőrizze a
sasszegeket.

VESZÉLY

Kötelező
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Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Egy kilazult vagy hiányzó sasszeg
is a géptest leesését okozhatja.
Nagyon fontos ezért ellenőrizni.
A géptest leesése súlyos, akár halálos
sérüléseket is okozhat.

■■Funkció és teljesítmény

Tétel
Működés
ellenőrzése

Ellenőrzési módszer
•• Mozgassa meg kézzel az
elektromos láncos emelőt
és ellenőrizze oldalirányú
mozgását.

Kritérium
•• A zökkenőmentes mozgáshoz. Nem kanyarog
és nem vibrál.

Sikertelen ellenőrzés esetén
Hajtsa végre a 2.
fejezet “Rendszeres
ellenőrzések” alatt
leírtakat.

Hogyan használjuk

●● Ellenőrizze a következő tételeket teher nélkül.

1
A kézi futómacska (TSG/TSP) napi ellenőrzése
(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Nyomógombos kapcsolók működtetése

1

FIGYELEM

Tilos

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
•• Amikor működtetés után a nyomógombos kapcsolót elengedi, ne dobja el. Legyen óvatos, nehogy megüssön
valakit a nyomógombos kapcsolóval.

Kötelező

Nyomógombos kapcsolók működtetése

•• Ne akassza fel a nyomógombos kapcsoló vezérlőkábelt másik tárgyra és ne húzza meg túl erősen.
•• Ne használja a nyomógombos kapcsolót, ha az nem akadálymentesen működik.
•• Ne tekerje fel és ne vágja el a kábelt, hogy lerövidítse.

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.

MEGJEGYZÉS
Ha az elektromos láncos emelő a VFD felmelegedése miatt elakad, a VFD egy ideig nem állítható alaphelyzetbe. Állítsa alaphelyzetbe
a VFD-t kis idő elteltével.

■■3-nyomógombos kapcsolókészlet
A 3-nyomógombos kapcsolókészleten rögzíthető vészleállító gombot (VFD alaphelyzetbe állító gomb) és emelő/
leengedő nyomógombokat találunk. Attól függően, hogy egysebességes vagy kétsebességes VFD berendezésünk
van-e, az emelés/leengedés kapcsolói egy- vagy kétfokozatú nyomógombos kapcsolók lehetnek. A nyomógombok
működtetéséről a típusnak megfelelő műszaki leírásban olvashat.

●●Vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb)

1) Nyomja be mélyen a Vészleállító gombot
alaphelyzetbe állításához.

a vészleállításhoz vagy a VFD

•• A gomb benyomott állapotban rögzül.

2) Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy oldja a vészleállító gombot
•• A benyomva rögzített gomb kiugrik eredeti helyzetébe.
✻✻Ha az elektromos láncos emelőt nem használja, nyomja be ameddig lehet a vészleállító gombot

.
.

●●Működtető gomb
●●Felemelő/leengedő gomb
Egysebességes modell

1) Nyomja meg a
gombot a
teher felemeléséhez.
•• Az elektromos láncos emelő
leáll a gomb kiengedésekor.

1) Nyomja meg a
gombot a
teher leengedéséhez.
•• Az elektromos láncos emelő
leáll a gomb kiengedésekor.

Kétsebességes VFD modell

1) Nyomja meg a
gombot a teher
felemeléséhez.
2) Amikor a terhet nagy sebességgel emeli,
nyomja a
gombot teljesen hátra ütközésig.
•• Az elektromos láncos emelő leáll a gomb
kiengedésekor.

1) Nyomja meg a
gombot a teher
leengedéséhez.
2) Amikor a terhet nagy sebességgel engedi le,
nyomja a
gombot teljesen hátra a ütközésig.
•• Az elektromos láncos emelő leáll a gomb
kiengedésekor.
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■■5-nyomógombos kapcsolókészlet
leengedő nyomógombokat találunk. Attól függően, hogy egysebességes vagy kétsebességes VFD berendezésünk
van-e, az emelés/leengedés kapcsolói egy- vagy kétfokozatú nyomógombos kapcsolók lehetnek. A nyomógombok
működtetéséről a típusnak megfelelő műszaki leírásban olvashat.
A futómacska oldalirányú mozgási irányát a Kelet/Nyugat fejezi ki, a nyomógomb kapcsolókészlet működtetési
kézikönyvében.

●●Vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb)

1) Nyomja be mélyen a Vészleállító gombot
alaphelyzetbe állításához.

a vészleállításhoz vagy a VFD

•• A gomb benyomott állapotban rögzül.

2) Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy oldja a vészleállító gombot
.

●●Működtető gomb
●●Felemelő/Leengedő gomb
Egysebességes modell

1) Nyomja meg a
gombot a
teher felemeléséhez.
•• Az elektromos láncos emelő
leáll a gomb kiengedésekor.

1) Nyomja meg a
gombot a
teher leengedéséhez.
•• Az elektromos láncos emelő
leáll a gomb kiengedésekor.

Dual

Nincs címke az
egysebességes
modellnél

Kétsebességes VFD modell

1) Nyomja meg a
gombot a teher felemeléséhez.
2) Amikor a terhet nagy sebességgel emeli,
nyomja a
gombot teljesen hátra ütközésig.
•• Az elektromos láncos emelő leáll a gomb
kiengedésekor.

1) Nyomja meg a
gombot a teher leengedéséhez.
2) Amikor a terhet nagy sebességgel engedi le,
nyomja a
gombot teljesen hátra a ütközésig.
•• Az elektromos láncos emelő leáll a gomb
kiengedésekor.

●●Oldalirányú mozgatás gombja
Egysebességes modell

1) Nyomja meg a gombot a
futómacska keleti irányban
történő elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a
gombot kiengedi.

1) Nyomja meg a
gombot a
futómacska nyugati irányban
történő elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a
gombot kiengedi.

1

.

Kétsebességes VFD modell

Nyomógombos kapcsolók működtetése

•• A benyomva rögzített gomb kiugrik eredeti helyzetébe.
✻✻Ha az elektromos láncos emelőt nem használja, nyomja be ameddig lehet a vészleállító gombot

Hogyan használjuk

A 5-nyomógombos kapcsolókészleten rögzíthető vészleállító gombot (VFD alaphelyzetbe állító gomb) és emelő/

1) Nyomja meg a
gombot a futómacska keleti
irányban történő kis sebességű elmozdításához.
2) Nyomja meg a
gombot a futómacska keleti
irányban történő nagy sebességű elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a gombot kiengedi.

1) Nyomja meg a
gombot a futómacska nyugati
irányban történő kis sebességű elmozdításához.
2) Nyomja meg a
gombot a futómacska nyugati
irányban történő nagy sebességű elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a gombot kiengedi.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■7-nyomógombos kapcsolókészlet
A 7-nyomógombos kapcsolókészleten rögzíthető vészleállító gombot (VFD alaphelyzetbe állító gomb) és emelő/
leengedő nyomógombokat találunk. Attól függően, hogy egysebességes vagy kétsebességes VFD berendezésünk
van-e, az emelés/leengedés kapcsolói egy- vagy kétfokozatú nyomógombos kapcsolók lehetnek. A nyomógombok
működtetéséről a típusnak megfelelő műszaki leírásban olvashat.
A futómacska oldalirányú mozgási irányát a Kelet/Nyugat fejezi ki, valamint az Észak/Kelet az átlós mozgás
esetében, a nyomógomb kapcsolókészlet működtetési kézikönyvében.

●●Vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb)

1) Nyomja be mélyen a Vészleállító gombot
alaphelyzetbe állításához.

a vészleállításhoz vagy a VFD

•• A gomb benyomott állapotban rögzül.

2) Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy oldja a vészleállító gombot

1
Nyomógombos kapcsolók működtetése

•• A benyomva rögzített gomb kiugrik eredeti helyzetébe.
✻✻Ha az elektromos láncos emelőt nem használja, nyomja be ameddig lehet a vészleállító gombot

.
.

●●Működtető gomb
●●Felemelő/Leengedő gomb
Egysebességes modell

1) Nyomja meg a
gombot a
teher felemeléséhez.
•• Az elektromos láncos emelő
leáll a gomb kiengedésekor.

1) Nyomja meg a
gombot a
teher leengedéséhez.
•• Az elektromos láncos emelő
leáll a gomb kiengedésekor.

Dual

Nincs címke az
egysebességes
modellnél

Nincs címke az
egysebességes
modellnél

•• Az elektromos láncos emelő leáll a gomb
kiengedésekor.

1) Nyomja meg a
gombot a teher leengedéséhez.
2) Amikor a terhet nagy sebességgel engedi le,
nyomja a
gombot teljesen hátra a ütközésig.
•• Az elektromos láncos emelő leáll a gomb
kiengedésekor.

●●Oldalirányú mozgatás gombja
Egysebességes modell

Dual

Kétsebességes VFD modell

1) Nyomja meg a
gombot a teher felemeléséhez.
2) Amikor a terhet nagy sebességgel emeli,
nyomja a
gombot teljesen hátra ütközésig.

1) Nyomja meg a
gombot
a futómacska keleti irányban
történő elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a
gombot kiengedi.

1) Nyomja meg a
gombot a
futómacska nyugati irányban
történő elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a
gombot kiengedi.

Kétsebességes VFD modell

1) Nyomja meg a
gombot a futómacska keleti
irányban történő kis sebességű elmozdításához.
2) Nyomja be tovább a
gombot a futómacska keleti
irányban történő nagy sebességű elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a gombot kiengedi.

1) Nyomja meg a
gombot a futómacska nyugati
irányban történő kis sebességű elmozdításához.
2) Nyomja be tovább a
gombot a futómacska nyugati
irányban történő nagy sebességű elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a gombot kiengedi.

●●Átlós mozgatás gombja
Egysebességes modell

1) Nyomja meg a gombot a
futómacska déli irányban történő
elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a
gombot kiengedi.

1) Nyomja meg a
gombot a
futómacska északi irányban
történő elmozdításához.
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•• A futómacska leáll, amikor a
gombot kiengedi.

Kétsebességes VFD modell

1) Nyomja meg a
gombot a futómacska déli
irányban történő kis sebességű elmozdításához.
2) Nyomja be tovább a
gombot a futómacska déli
irányban történő nagy sebességű elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a gombot kiengedi.

1) Nyomja meg a
gombot a futómacska északi
irányban történő kis sebességű elmozdításához.
2) Nyomja be tovább a
gombot a futómacska
északi irányba történő nagy sebességű elmozdításához.
•• A futómacska leáll, amikor a gombot kiengedi.

■
■Működtetés

Hogyan használjuk

■■Általános szempontok

VESZÉLY

Tilos

•• Ne használja az elektromos láncos emelőt olyan helyiségben, ahol robbanékony vagy
gyúlékony anyagok vannak.
Az elektromos láncos emelő nem robbanásbiztos.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt az emelőmotor maximális névleges értékein
(átmeneti teljesítmény, köztes teljesítmény) vagy a maximális indítási frekvenciánál
magasabb értékeken.
•• Az elektromos láncos emelőt kizárólag a névleges feszültségen használja.
•• Ne használja a vészleállító gombot a berendezés rendes leállításához.
•• Ne tegye ki a teheremelő láncot hegesztésből származó szikrának.
•• A teheremelő láncnak nem szabad hegesztőrúddal vagy elektródákkal érintkeznie.
•• Ne használja a teheremelő láncot testelésként hegesztési munkánál. (A. ábra)

1

A

•• Az elektromos láncos emelőt kizárólag az előírt működési környezetben és feltételek között használja.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérülést okozhat.
Kötelező

Működtetés

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

■■Felfüggesztés

VESZÉLY

Tilos

•• Ne az alsó horog vagy horogreteszelő hegyére helyezze a terhet. (B. ábra)
•• Ne közvetlenül a lánccal kösse meg a terhet. (C. ábra)
•• Ne működtesse a láncot, ha az hegyes tárgyakkal
érintkezik. (D. ábra)
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos balesetet okozhat.
B

Kötelező

C

D

•• A teher tömegének és alakjának megfelelő függesztést használjon.
A nem megfelelő felfüggesztés a teher leesését okozhatja.
•• A teher stabilizálásához a felfüggesztő eszközökön egyenlő mennyiségű terhet osszon el.
•• Erősítse a felfüggesztő eszközt biztonságosan a teherhez.
•• Erősítse a felfüggesztő eszközt biztonságosan az alsó horoghoz.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Emelés/Leengedés

VESZÉLY

Tilos

Működtetés

1

•• Ne haladja meg a berendezés teherbírását. (E. ábra)
A teherbírás értéke fel van tüntetve az adattáblán.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt az emelési magasságon felül.
•• Ne próbáljon felemelni olyan szerkezetet vagy tárgyat, melyet nagyon nehéz emelni.
•• Ne emeljen terhet a teheremelő lánc nem teheremelésre alkalmas végén.
•• Ne állítsa meg az elektromos láncos emelőt a végálláskapcsoló (túlemelésvédelmi eszköz).
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt, ha a súrlódótárcsás tengelykapcsolót
(túlterhelésvédelmi eszköz) működtetik a feltekerés megállításához.
•• Ne emeljen fel és ne engedjen le túl nagy távolságokra.
•• Ne távolítsa el a lánc-rugót vagy a csillapító gumit a végálláskapcsoló működtetéséhez a
géptest alsó horoggal történő megütésével. A gép ilyen úton történő ismételt leállítása a
teheremelő lánc elszakadását okozhatja.
•• Ne üsse meg a géptestet a teheremelő lánc végső ütközőjével, hogy a súrlódótárcsás
tengelykapcsoló működésbe lépjen. Ezen művelet ismételt alkalmazása a teheremelő
lánc elszakadását okozhatja.
•• Ne használja a géptestet alátámasztásként. (F. ábra)
•• Ne himbálja a felemelt terhet.
•• Ne csavarja ki egyetlen mozdulattal a terhet emelő elcsavarodott láncot.
Állítsa le az emelést, ha a lánc túlságosan feszessé válik emelés közben. Lassan emelje
tovább.
•• Ne hajtson végre egyből ellentétes műveletet emeléskor vagy leengedéskor.
Ellentétes mozgáshoz először állítsa le a gépet, majd indítsa el az ellentétes irányban.
•• Lehetőleg kerülje a túl sok léptetést.
•• Ne használja a berendezést nyílás eltömítéséhez.
Ellentétes mozgáshoz először állítsa le a gépet, majd indítsa el az ellentétes irányban.
•• Amikor a terhet raklapról emeli fel óvatosan járjon el, hogy a teher ne ütődjön a
raklaphoz és a raklap ne boruljon fel. (G. ábra)
•• A tehernek nem szabad érintkeznie a teheremelő lánccal.
•• Ne forgassa a felemelt terhet. Használja az erre a célra szolgáló eszközt.
•• Ne végezzen hegesztő munkát vagy egyéb megmunkálást felemelt terhen.
•• Ne próbálja szétszedni vagy megjavítani a felemelt terhet.
Az elektromos láncos emelő szétszerelésekor vagy javításakor biztosítsa a termék megfelelő
elhelyezését a padlón. A termék javítását vagy karbantartását kizárólag karbantartó végezheti.
•• Ne lépjen a felemelt teher alá.
•• Ne üsse meg a lánctartót a teherrel vagy a felfüggesztő eszközzel.
Ellenkező esetben a teheremelő lánc kieshet a lánctartóból és sérülést okozhat.

túlterhelés

E

F

G

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Kötelező

•• Amikor a végálláskapcsoló (túlemelésvédelmi eszköz) működésbe lép, állítsa le az
emelőt azonnal és engedje le a terhet.
•• Mozgassa az elektromos láncos emelőt közvetlenül a teher fölé és kezdje el újra az
emelést. (Ne húzza a terhet ferde irányba.) (H. ábra)
•• Ne hagyja el a gépkezelő helyét a teher emelése közben. Figyelje a felemelt terhet.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
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H

FIGYELEM
A súrlódótárcsás tengelykapcsoló más célra való használata sérülést vagy a tulajdon megrongálódását okozhatja.
Tilos

Kötelező

•• Amikor terhet emelő mágnessel vagy vákuumos emelőszerkezettel mozgatja, csökkentse minél
alacsonyabbra a felemelt teher magasságát.
•• Amikor két elektromos láncos emelővel emeli a terhet, egy elektromos láncos emelő névleges teherbírása
alapján számítsa ki a teherbírást, melynek meg kell haladnia a teher tömegét.
•• Amikor két elektromos láncos emelővel emeli a terhet, ugyanazt a modellt és ugyanolyan teherbírású láncos
emelőt használjon.

Hogyan használjuk

•• Ne használja a súrlódótárcsás tengelykapcsolót a teher felemeléséhez.

1

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.

Működtetés

■■Átlós mozgás / Oldalirányú mozgás

VESZÉLY

Tilos

•• Ne használja az elektromos láncos emelőt másik teher alatt és ne mozgasson terhet
emberek fölött. (I. ábra)
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt, ha a teher elhaladásának területén
valaki tartózkodik.
•• Tiltsa ki az embereket arról a területről, ahol a terhet mozgatja.
•• Ne üljön rá a felemelt teherre és ne használja az elektromos láncos emelőt
emberek szállítására vagy felemelésére. (J. ábra)
•• Ne lökje az ütközőt vagy a szerkezetet a géptesthez vagy a futómacskához.
I
•• Teheremelés közben soha ne lépjen hátrafele.
Amikor a láncos emelőt működteti mindig a teher mögül figyelje azt és csak előre lépjen.

J

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

FIGYELEM
•• Ne engedje, hogy a teher bármilyen szerkezetbe, huzalba, vagy egyéb akadályba ütközzön.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Tilos

•• Ha a teheremelő lánc és a fogaskerekes futómacska kézi emelőlánca összekuszálódik, azonnal állítsa le a
műveletet és bogozza ki a láncokat.
Kötelező

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.

■■Rendellenes működés vagy meghibásodás esetén

VESZÉLY

Kötelező

•• Ha az elektromos láncos emelő megsérül, illetve, ha rendellenes zajt vagy vibrálást okoz. azonnal állítsa le.
•• Ha az elektromos láncos emelő a nyomógombon jelölt iránytól eltérő irányban mozog, azonnal állítsa le.
•• Ha a teheremelő lánc vagy a fogaskerék elcsavarodását, összekuszálódását, alakváltozását észleli, vagy, ha
idegen anyag került az előbbiekre, azonnal állítsa le az elektromos láncos emelőt.
•• Ha használat közben rendellenességet észlel, írja rá a gépre, hogy “HIBÁS”, majd vegye fel a kapcsolatot a
karbantartókkal.
•• Áramszünet esetén rögzítse a terhet biztonságosan, majd vegye fel a kapcsolatot a karbantartókkal.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Hogyan használjuk (folytatás)

Hogyan használjuk

■■Sebességváltás a kétsebességes VFD-modell esetében
A VFD paraméterek módosításával megváltoztathatja a kétsebességes VFD modell sebességét.

VESZÉLY

Tilos

•• A paraméterek módosítását kizárólag a karbantartó vagy más erre jogosult személy hajthatja végre.
A rossz paraméterbeállítások hibás működést vagy a felemelt teher leesését okozhatják. Kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a KITO-val.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
•• A paraméterek beállítását a VFD kézikönyve alapján végezze.
•• A paramétermódosításhoz a berendezést áram alá kell helyezni. Ne érintse meg az áram alatt lévő részeket.

1
Sebességváltás a kétsebességes VFD modell esetében/ A teher megfelelő felfüggesztése / A teher lengésének csökkentése

Kötelező
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A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

■■A teher megfelelő felfüggesztése
Az alábbi ábrán a teher veszélyes beakasztását láthatja.

120˚ vagy kevesebb
A terhet a horogtengely
leghosszabb pontján
függessze fel.

A felfüggesztő
készülék vagy a teher
helytelen beakasztása

120°-ot meghaladó szög
Túl széles szög

A horogreteszelő nem
zárható

A teher beakasztása a
horog hegyén

■■A teher lengésének csökkentése
VESZÉLY
•• Ne mozgassa az elektromos láncos emelőt úgy, hogy a teher a darunyereg egyik oldalán legyen felakasztva.
Tilos

Ellenkező esetben a teher himbálózni kezd és könnyen személyi sérülést okozhat vagy hozzáütődhet egy tárgyhoz, ami
súlyos, akár halálos sérülést is okozhat.

A himbálózó teher nehezen mozgathatóvá és veszélyessé teszi a futómacskát. Az emelő működtetésének alapelve,
hogy ne himbálózzon a teher. A következő utasítások betartásával elkerülhető a himbálózás.
●● Ne emelje a terhet ferde irányba.
●● A teher oldalirányú mozgatásánál lassan indítsa el az emelőt.
●● Ne emeljen hirtelen.
A fentiek betartása mellett is előfordulhat, hogy a teher himbálózik
az elektromos láncos emelő indításakor és leállításakor.
A következő műveletek csökkenthetik a a felemelt teher himbálózását.

■■Működtetés
1) Nyomja meg az Oldalirányú mozgatás gombot (a. ábra)
2) Amikor a futómacska elkezd mozogni, a felemelt teher kissé
késik. (b. ábra)
3) A gombot kis idővel azután engedje ki, miután a felemelt teher
a középső pozícióig ér.
4) Amikor a teher az elektromos láncos emelő alá érkezik, nyomja meg a
gombot még egyszer, majd folytassa a teher mozgatását. (c. ábra)

a

b

c

■■Munka utáni óvintézkedések
•• Ne tárolja az elektromos láncos emelőt túl felemelt vagy túl leengedett állapotban.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Tilos

Kötelező

••
••
••
••

Tároláshoz kapcsolja ki az elektromos láncos emelőt.
Ha az elektromos láncos emelőn javítást kell végezni vagy azt karban kell tartani, írja ki rá a “HIBÁS” üzenetet.
Törölje le a port és a vízcseppeket, majd kenje meg olajjal a horog nyakát és a teheremelő láncot.
Távolítsa el a szennyeződést, az idegen anyagokat és a vízcseppeket a különböző alkatrészekről, többek
között a végálláskapcsolóról és a lánctartóról.
•• A szabadban telepített elektromos láncos emelőnél: tárolás előtt lássa el a berendezést rozsdásodás elleni
védelemmel, majd takarja le eső ellen védő anyaggal vagy helyezze tető alá.

MEGJEGYZÉS
•• Rendszeresen tisztítsa a nyomógombokat, ne hagyja, hogy a por vagy piszok lerakódjon rajtuk.
•• Ha az elektromos láncos emelőt hosszabb ideig nem fogja használja, javasolt néhányszor teher nélkül működtetni, a rozsdásodás
elkerülése érdekében.
•• Ha az elektromos láncos emelőt padlóra helyezi, távolítsa el a lánctartót.
Ellenkező esetben a lánctartó deformálódhat vagy sérülhet.
•• Amikor használja az elektromos láncos emelőt, tekerje fel az alsó horgot annyira, hogy a mellette elhaladó személyek nehogy
beleakadjanak.
•• Válassza ki előre a helyet, ahol az emelőt tárolja. A függőkapcsolót javasolt felakasztani egy oszlopra.

1
Munka utáni óvintézkedések

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.

Hogyan használjuk

FIGYELEM
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A termék kezelése

A gép összeszerelésének és telepítésnek munkafolyamata
Az elkövetkezendő oldalakon a termék összeszerelésének és telepítésének lépéseit írjuk le. Ezeket a műveleteket
karbantartóknak vagy más, a berendezés telepítésében szakképzett személyeknek kell elvégezniük. Mielőtt elkezdené
az összeszerelést és a telepítést, feltétlenül olvassa el az itt következő munkafolyamatot, a lépések helyes sorrendjének
betartása és a visszabontás megelőzése érdekében.

Modell ellenőrzése

A gép összeszerelésének és telepítésnek munkafolyamata

1. Fejezet

Felfüggesztett horog - típus (csak emelő)
ER2

Futómacskával szerelt típus
Motoros meghajtású futómacska
Kézi futómacska típus
ER2M

ER2SG / ER2SP

Alkatrészek felszerelése az elektromos láncos emelőre (37. o.)
NHogyan használjuk az olajsapkát
(Csak mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsoló esetében)

NElőkészületek
NA lánctartó felszerelése
NAz emelőlánc kenése
NVáltóolaj ellenőrzése

1

Együttes használat motoros meghajtású futómacskával (42. o.) Kézi futómacskával való használat (47. o.)
NAz elektromos láncos emelő alkatrészeinek cseréje
NA motoros meghajtású futómacska

NAz elektromos láncos emelő alkatrészeinek cseréje
NA kézi futómacska sínszélességének

sínszélességének ellenőrzése

Összeszerelés

NAz állítógyűrűk számának és pozíciójának

ellenőrzése

NAz állítógyűrűk számának és pozíciójának

ellenőrzése

ellenőrzése

NAz elektromos láncos emelő és motorikus

NAz elektromos láncos emelő és kézi

futómacska együttes használata

futómacska együttes használata

NA kiegyensúlyozó nehezék felszerelése

Tápcsatlakozók és tápellátás ellenőrzése (52. o.)
NTápellátás ellenőrzése
L Megszakító kapacitásának ellenőrzése

NA tápkábel ellenőrzése
L Megengedett kábelhossz és méret

Kábelek csatlakoztatása
Kábelek csatlakoztatása
Felfüggesztett horog - típus (csak emelő) (54.o.) Motoros meghajtású futómacskával szerelt típus (55. o.)
N125 kg~5 T
L A tápkábel csatlakoztatása
L Nyomógombos kapcsoló vezérlőkábel
készlet csatlakoztatása

N125 kg~5 T
L A relékábel csatlakoztatása
L A tápkábel csatlakoztatása
L Nyomógombos kapcsoló vezérlőkábel készlet csatlakoztatása

Telepítés utáni ellenőrzések

Beszerelés

Felfüggesztett horgos típus beszerelése (csak emelő) (57. o.)
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NA tápkábel csatlakoztatása
NBeszerelési mód és hely ellenőrzése

Kábelek csatlakoztatása
Kézi futómacskás típus (56. o.)
N125 kg~5 T
L A tápkábel csatlakoztatása
L Nyomógombos kapcsoló vezérlőkábel készlet csatlakoztatása

Futómacskával kombinált modell beszerelése (58. – 60. o.)
NA tápkábel csatlakoztatása
NA darusín beszerelése
NAz ütköző felszerelése
NTápkábel-elrendezés elektromos/kézi futómacskák esetében
L Kábeltartó doboz
L T-alakú felfüggesztő/sarkos típusú felfüggesztő doboza

“Tételek ellenőrzése” végrehajtása (61. o.)

Működés ellenőrzésének végrehajtása (61. o.)

Összeszerelés
VESZÉLY

Tilos

Az elektromos láncos emelő nem megfelelő összeszerelése és szétszerelése során sérülés- és életveszélyes körülmények
állhatnak elő.

■■Alkatrészek felszerelése az elektromos láncos emelőre

Összeszerelés

•• Az elektromos láncos emelőt kizárólag karbantartók vagy szakképzett személyek végezhetik.

■■Előkészületek az összeszereléshez

1

•• Akassza fel az elektromos láncos emelő géptestét, hogy könnyebb legyen a lánctartó felszerelése.
•• Ellenőrizze, hogy az ütköző és a csillapító gumi fel van-e szerelve a lánc nem terhelhető végétől számított
harmadik láncszemnél (az a vég, melyen nincs alsó horog).

Három típusú lánctartó áll rendelkezésre: műanyagból, vászonból vagy acélból készült láncgyűjtő
Ebben a kézikönyvben a műanyag és vászon lánctartó felszerelését írjuk le. Az acél lánctartó felszerelésének lépéseit
“Az acél lánctartó összeszerelési kézikönyve” tartalmazza.

VESZÉLY

Kötelező

•• A különböző teherbírású lánctartók eltérő hosszúságú lánccal használhatók. Vigyázzon, hogy a megfelelő
teherbírású lánctartót válassza.
Ha a teheremelő lánc mennyisége meghaladja a felszerelt lánctartó teherbírását, ez súlyos, akár halálos sérülést
okozhat, mivel a teheremelő lánc áthullhat a lánctartón vagy a láncos emelő rendellenes működését okozhatja.
A lánctartó és az elektromos láncos emelő nem megfelelő kombinálása roppant veszélyes, mivel a lánctartó leeshet.
Olvassa el a lánctartóra ragasztott címkét, melyen fel van tüntetve a teherbírás és az emelési magasság. Használat
előtt ne feledje ellenőrizni ezeket az adatokat.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.

FIGYELEM
•• Először a lánc teher emelésére nem használható végét helyezze be a lánctartóba.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Kötelező

(folyt. következik)

Alkatrészek felszerelése az elektromos láncos emelőre

■■A lánctartó felszerelése
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)
●●Lánctartó címke

Összeszerelés

A lánctartón egy címke található, melyen fel van tüntetve a
teheremelő lánc és az emelési teherbírás összefüggése.  Ne
feledje ellenőrizni telepítés előtt.

●●Műanyag lánctartó
1) Szerelje fel a lánctartó rugót az ‘A’
láncvezetőre.

1
Alkatrészek felszerelése az elektromos láncos emelőre

‘A’ láncvezető

2) Dugjon át egy imbuszcsavart a
lánctartón lévő mindegyik furaton, az ‘A’
láncvezetőn és a lánctartón, a lánctartó
felszereléséhez.

Imbuszcsavar

Lánctartó rúgó
U-anya
Láncgyűjtő

•• Ügyeljen a lánctartó rugó megfelelő irányára.

Ez egyes részek neve

3) Csavarozza be az U-anyát az
imbuszcsavarba, majd húzza meg
szorosan.

•• Az imbuszcsavarnak legalább három menettel kell
átjönnie az anya végén.

Összeszerelés ábrája
●●Vászon lánctartó
1) Dugjon át két imbuszcsavart az ‘A’
láncvezetőn mindegyik furatán, a vászon
lánctartón és az ‘A’ láncvezetőn, a
lánctartó felszereléséhez.
2) Húzza meg szorosan az U-anyát.

Imbuszcsavar
‘A’ láncvezető

U-anya

•• Az imbuszcsavarnak legalább három menettel
kell átjönnie az anya végén.
Láncgyűjtő
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●●A lánctartó nélküli használat
Ha az elektromos láncos emelőt lánctartó nélkül használja, tegye meg a következő óvintézkedéseket.

1) Szerelje fel az ütközőt a teheremelő lánc
teheremelésre nem alkalmas végén.

Összeszerelés

ER2-B/C/D/E géptest

[A láncvég függesztő elem és az ütköző közötti
láncszemek száma

A gép mérete

Láncszemek száma

B

21

C

15

D

15

E

15

F

15

[Ütközőcsavar meghúzási nyomatéka: 10 N·m

•• A láncvég függesztő elem opcionális tartozék.
Kérjük, rendelése leadásakor adja meg pontosan
a láncvégfüggesztő elem típusát.

1

‘A’ láncvezető
;Láncszemek száma

Csillapító gumi

Ütköző

F géptest méret

3) Rögzítse egymáshoz a láncvég függesztőt
és az elektromos láncos emelő géptestét
(‘A’ láncvezető) egy imbuszcsavarral és
egy anyával.
•• Ügyeljen, nehogy megcsavarodjon a
teheremelő lánc.

Láncvég függesztő elem
‘A’ láncvezető

;Láncszemek száma

Csillapító gumi

Alkatrészek felszerelése az elektromos láncos emelőre

2) Szerelje fel a teheremelő lánc nem terhelt
végének záró láncszemét a láncvég függesztő
elemre egy imbuszcsavar és egy anya
segítségével.

Láncvég függesztő elem

Ütköző

VESZÉLY
•• Az elektromos láncos emelő használatakor legyen óvatos, hogy nehogy a teheremelő lánc nem terhelt vége
ne ütközzön akadályba és ne legyen összekuszálódva.
Kötelező

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■A teheremelő lánc kenése

Összeszerelés

VESZÉLY

1

•• Kenje meg a kenőzsírral a teheremelő láncot. A kenést és olajozást ne nyílt láng vagy szikra közelében végezze.
Ez ugyanis tűzveszélyes.
Kötelező

Távolítsa el az emelőláncra ragadt port és vízcseppeket, majd kenje
be kenőzsírral. A kenőanyag használata jelentősen befolyásolja
(megnöveli) az emelőlánc élettartamát. Kenje meg rendszeresen.

Alkalmazott
pozíció

Alkatrészek felszerelése az elektromos láncos emelőre

Használja a következő eredeti kenőzsírt.
•• Epinoc Grease AP (N)0 (Nippon Oil Corporation)
•• Konzisztencia szám: 0 (ipari általános lítium alapú zsír)

Teher

Vegye le az összes terhet/terhelést az emelőláncról. Használja
a kenőanyagot az emelőlánc csatlakozó részén, amely az
emelőtárcsa és a szabadonfutó tárcsához csatlakozik.
A kenőanyag felvitele után emelje meg/engedje le az elektromos
láncos emelőt teher nélkül, hogy a kenőanyag mindenhova
eljuthasson az emelőláncon.

■■Fogaskerékolaj
Szállításkor a fogaskerékház fel van töltve fogaskerékolajjal. Az előírt mennyiségű olaj az ellenőrzőnyílásig van
feltöltve. Az olajszint szemrevételezéssel ellenőrizhető.

VESZÉLY
•• Állítsa be vízszintes helyzetbe a géptestet, majd ellenőrizze az olajszintet.
Kötelező

Ha az olajdugó eltávolítása előtt a géptestet nem állítja be vízszintesen, az olaj kifolyik. A kifolyt olaj miatti csúszós talaj
fokozottan balesetveszélyes.
•• Használjon eredeti olajat.

Kötelező

Ha nem eredeti olajat használ (a keverék használatakor is) az súlyos vagy halálos balesetet okozhat a felemelt teher
leejtésével.

●●A hajtóműolaj szintjének ellenőrzése
1) ER2 géptest B/C/D: Távolítsa el az olajdugót
a házon, a lánctartóval ellentétes oldalon.
ER2 géptest E/F: Távolítsa el az olajdugót
a házon, a lánctartóval azonos oldalon.
2) Ha az olajszint látható az ellenőrzőnyíláson
keresztül, az olajszint rendben van.

Ellenőrzőnyílás

Olajdugó
Olajdugó
Ellenőrzőnyílás

ER2-B/C/D géptest
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Ellenőrzőnyílás

ER2-E/F géptest

■■Az olajsapka használata (csak mechanikus fékkel szerelt súrlódótárcsás tengelykapcsolónál)
A mechanikus fékkel szerelt súrlódótárcsás tengelykapcsolóval (válaszható tartozék) rendelkező elektromos láncos

VESZÉLY

Kötelező

•• A mechanikus fékkel szerelt súrlódótárcsás tengelykapcsolóhoz más fogaskerékolajat kell használni, mint
a hagyományos súrlódótárcsás tengelykapcsoló esetében. Kizárólag eredeti fogaskerékolajat használjon, a
mechanikus fékkel szerelt súrlódótárcsás tengelykapcsoló esetében is.

Összeszerelés

emelővel szállításkor egy olajsapkát is küldünk. Az emelő beszerelésekor távolítsa el az olajdugót és illessze fel az
olajsapkát. Ha motoros meghajtású futómacskával használja, szerelje fel az olajsapkát az emelőre olyan pozícióban,
hogy az olajsapka és a futómacska kerete ne akadályozzák egymást. (Az alábbi pozíciók egyikébe)

Ha nem eredeti olajat használ (a keverék használatakor is) az súlyos vagy halálos balesetet okozhat a felemelt teher
leejtésével.

Ahhoz, hogy a fogaskerékház belsején és külsején azonos
nagyságú kiemelkedést biztosíthasson, húzza ki a légtelenítő
csapot annyira, hogy a csap fészke látható legyen.

Olajsapka
Légtelenítő
Csomagolás

●●Az elektromos láncos emelő eltávolításakor
A berendezés megdöntésekor az olaj kifolyásának megelőzése
érdekében dugja vissza szorosan a légtelenítő csapot.

■■Futómacskával való együttes használat

Futómacskával való együttes használat

●●Az elektromos láncos emelő működtetésekor

1

[A horgos felfüggesztésű modell használatakor (egysebességes egység) átugorhatja ezt a részt “Tápcsatlakozók és
tápellátás csatlakoztatása”. Folytassa az 53. oldalon.

VESZÉLY

Kötelező

•• A berendezés beszerelése közben állítsa be a sín övszélességet.
•• Ügyeljen, nehogy behúzza vagy összebogozza a tápkábelt és a nyomógomb kapcsolókészlet vezetékét
berendezés mozgási terében.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■Elektromos futómacskával való együttes használat
Összeszerelés

FIGYELEM
•• Ha az ER2 sorozatú elektromos láncos emelőt régebbi típusú termékünkkel használja, a műszaki paramétereket
módosítani kell. Vegye fel a kapcsolatot a KITO-val.
Tilos

■■Az elektromos láncos emelő alkatrészeinek cseréje
Szállításkor a függesztő elem az elektromos láncos emelőhöz van csatolva.
A következő ábra bemutatja a felső horog eltávolításának módját, valamint a Felfüggesztő elem lecserélését a T
felfüggesztő elemre.
Dupla láncos típushoz

1
Elektromos futómacskával való együttes használat

●●Az ER2-B/C/D/E géptest felső horgának cseréje
1) Távolítsa el egy fogó segítségével a
tengelyvisszatartó kapcsot.

2) Távolítsa el az imbuszcsavart a tengelyvisszatartóból,
majd távolítsa el a tengelyvisszatartót.
3) Távolítsa el a csatlakozótengelyeket.
4) Távolítsa el a felső horgot és cserélje ki
a T felfüggesztő elemmel.

Felső horog
T felfüggesztő
elem
Tengelyvisszatartó
kapocs

Csatlakozótengely
Tengelyvisszatartó

5) Illessze be a két csatlakozótengelyt a
géptesten lévő furatokba.

Imbuszcsavar

6) Szerelje fel egy imbuszcsavarral a
tengelyvisszatartó kapcsot.
●●ER2-F géptest felső horgának cseréje

Dupla láncos típushoz

Felső horog

1) Távolítsa el a négy imbuszcsavart, majd
a vezérlő burkolatát.
2) Távolítsa el a csatlakozótengely és
rögzítőtengely trapézfejű csavarjait
(kettő mindegyiknél) majd távolítsa el a
tengelyvisszatartót.
3) Szorítsa meg a csatlakozótengely és
rögzítőtengely felső végeit és húzza ki őket.
4) Távolítsa el a felső horgot és cserélje ki
a T felfüggesztő elemmel.

T felfüggesztő elem
Merevítőtengely
O-gyűrű
Tengelyvisszatartó
Trapézfejű
csavar

Csatlakozótengely

5) Helyezze be csatlakozótengelyt és a
rögzítőtengelyt a szerelőlyukakba.
6) Rögzítse a csatlakozótengely és rögzítőtengely
tengelyvisszatartóját trapézfejű csavarokkal
(kettő mindegyiknél).
7) Szerelje vissza a vezérlő burkolatát a
négy trapézfejű csavarral.
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Panel řídicí jednotky
O-gyűrű
Tengelyvisszatartó
Trapézfejű csavar
Vezérlő fedele
Imbuszcsavar

■■Beszerelt távtartók számának és helyének ellenőrzése
Amikor a futómacskát egy gerendára szereli fel, a felfüggesztőtengely hossza (a keretek közötti szélesség) a sín

●● Távtartók beállítása KIS esésű felfüggesztésnél (Gerenda peremének szélessége: 58-170 mm)
Gerenda
peremének
szélessége

(in) 25/16

Teherbírás (T)

(mm) 58
Alkatrésznév

Vastag távtartó
1
Rögzítő távtartó

Vastag ‘L’ távtartó
Vékony távtartó
Vastag távtartó

2 /2 2 /8
411/16 15
511/16
1/ 3 9 /
7
15
3
5
7
3
5
3
5
3
3
4
/
6
4
16 3 /8 3 /16 4 4 /16 4 /16 4 /16
16 5 5 /16 5 /16 5 /8 5 /8
25/8 215/16
4 3 /4
5 3 /4
7

61/8 65/16 67/16 611/16

Belső 1+2 2+3 4+4 1+0 1+2 2+3
Külső 5 3 0 7 5 3
Belső
0
Külső
5
Belső
Külső
Belső
0
Külső
2
Belső
1+2 2+3
Külső
5 3
Belső

0
8

1+0
7

1+2 2+2 2+3 3+4 4+4 4+1 5+1
5 4 3 1 0 3 2
1+1
1+2
3
0 2

2+2
4

3+3 4+4 4+1 1+1 2+2 2+3 3+0
2 0 3 6 4 3 5
2+2
2+3
3+3
3+4
1
0
3
2
0
2

1+1
0
3+4 0 1+0 1+1 1+2 2+2 3+3 4+4 1+0 1+1 1+2 2+2 3+3 4+0 4+1 1+1 1+2 2+2 3+3
1 8 7 6 5 4 2 0 7 6 5 4 2 4 3 6 5 4 2
0
1+1
1+2
2+2

Külső

5

3

2

1

Rögzítő távtartó Belső

Vastag ‘L’ távtartó
Vékony távtartó
3,2

Vastag távtartó

Belső

0

1+1

Külső

2

0

Belső
Külső
Belső

1+2 2+3 3+4 0 1+0 1+1 1+2 2+2 3+3 4+4 1+0 1+1 1+2 2+2 3+3 4+0 4+1 1+1 1+2 2+2 3+3
5 3 1 8 7 6 5 4 2 0 7 6 5 4 2 4 3 6 5 4 2
0
1+1
1+2
2+2

Külső

5

3

2

1

Rögzítő távtartó Belső

Vastag ‘L’ távtartó
Vékony távtartó
5 Vastag távtartó
Vastag ‘L’ távtartó

1

64 73 75
90
119
149
82
98 100 102 106 110 113
125 127 131 135 137 143
153 155 160 163 170
66 74 76
91
120
150

Belső

0

Külső

2

1+1
0

Belső

0 1+0 1+1 1+2 2+2 3+3

Külső

8

7

6

5

Belső

4

0

2

8

1+0 1+1
7

6

2+2
4

3+3 4+0 4+1 1+1 2+2 2+3 3+0
2

4

0

Külső

3

Belső

0

1+1

Külső

2

0

3

6

4

3

Elektromos futómacskával való együttes használat

Vékony távtartó

2

Távtartók száma
1

Összeszerelés

övszélességének megfelelően kerül beállításra.
Ha nem a megfelelő számú távtartót használja, vagy nem jól helyezi el azokat, az elektromos láncos emelő leeshet.
Tegye be a megfelelő számú és méretű távtartót a sín szélességégének figyelembe vételével, a megfelelő
pozícióba, az alábbi táblázat alapján.

5

0+1

1+1

1+2

2

1

0

Megjegyzések)  1) Belső távtartók leírása
Például, 0+1
0 : a tengely bal oldalán lévő távtartók száma
1 : a tengely jobb oldalán lévő távtartók száma
2) A futómacska szélességének beállítása
Lásd a 45. oldalon
Állítsa be a méreteket a külső vagy belső távtartók számának megfelelő mértékű csökkentésével vagy
		 növelésével, az alábbi táblázat alapján.

(folyt. következik)

43

1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

Gerenda
peremének
szélessége
Teherbírás (T)

Összeszerelés

●● Távtartók beállítása KIS esésű felfüggesztésnél (Gerenda peremének szélessége: 175-305 mm)

Alkatrésznév

(in) 67/8 7

7/ 7/ 7
7 /8 8 87/16 811/16 9 91/8 97/8 10 101/8 101/4 103/8 101/2 11 111/8 111/4 113/8 115/8 113/4 1113/16 117/8 12
71/8 75/16

(mm) 175 178

180 184
200 203 215 220 229 232 250 254 257 260 264 267 279 283 286 289 295 298 300 302 305
181 185

Belső
Külső
Belső
Vastag távtartó
Külső

Rögzítő távtartó

1

Vastag ‘L’ távtartó

Belső
Külső

2
1+1

Külső

0

Belső
Külső
Belső
Vastag távtartó
Külső
2
Rögzítő távtartó Belső

Vékony távtartó
3,2

4+4
0
2+2
1

1+4 1+1 1+2 4+4 1+0 2+3 3+3 4+1 1+1 4+4 4+1 5+1 4+3 2+3 3+3 4+1 1+2 2+2 2+3 3+3 3+4 4+4 4+1 5+1
3 6 5 0 7 3 2 3 6 0 3 2 1 3 2 3 5 4 3 2 1 0 3 2
3+2
0
1+1
1+2
2+2
2+3
3+3
3+4
4+4
4+5
0
9
7
6
5
4
3
2
1
0
1+1

Belső

1+1

Külső

0

Belső 4+4 1+4 1+1 1+2 4+4 1+0 2+3 3+3 4+1 1+1 4+4 4+1 5+1 4+3 2+3 3+3 4+1 1+2 2+2 2+3 3+3 3+4 4+4 4+1 5+1
Külső 0

3

6

5

Belső 2+2 3+2
Külső 1 0
Rögzítő távtartó Belső

Vékony távtartó
5 Vastag távtartó
Vastag ‘L’ távtartó

0

7

0
9

Vastag távtartó

Vastag ‘L’ távtartó

3

2

1+1
7

3

6

1+2
6

0

3

2+2
5

2

1

3

2+3
4

Belső

1+1

Külső

0

2

3

3+3
3
1+1

5

4

3

3+4
2

2

1

0

3

4+4
1

2
4+5
0

Belső 4+4 4+1 5+1 4+3 4+4 1+0 2+3 3+4 1+1 1+2 4+4 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 5+1 1+2 2+2 2+3 4+3 4+4 4+0 4+1 5+1
Külső 0

3

Belső 1+1
Külső 1

2

1

1+2
0

10

0

7

3

1

6

5

0

2+2

3+3

4+4

9

7

5

6

5

Belső

1+1

Külső

0

4

3

2

5

4

3

1

0

6+6

6+7

3

2

1

0

Felfüggesztő tengely

Vastag távtartó
Vékony távtartó
Oldallemez “G”

Jobb oldal

Rögzítő távtartó
Vastag L távtartó
T felfüggesztő elem

3

5+6

Megjegyzések)  3) Példa vékony távtartók elhelyezésére

Bal oldal

4

5+5

Oldallemez “S”
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4+2
2

0

Belső

Vékony távtartó

Vastag ‘L’ távtartó

4+4
0
3+3
3

14

4+1 1+1 1+2 4+4 5+0 2+3 3+4 1+1 1+2 4+0 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 1+1 1+2 2+2 2+3 3+0 4+0
4+1
3 6 5 0 3 3 1 6 5 4 6 5 4 3 2 6 5 4 3 5 4
3
3+4
0
0+1 1+1
2+2
2+3
3+3
4+4
4+5
2
9
8
7
5
4
3
1
0
0
1+1

Vékony távtartó

1

Elektromos futómacskával való együttes használat

Távtartók száma
1 16

Belső

Külső

2

●● Távtartók elhelyezése hurkos felfüggesztés esetében

Teherbírás (T)

Alkatrésznév

Távtartók száma
(in) 25/16
(mm) 58

2/ 2/
411/16
511/16
3 31/4 39 /16 37/8 315/16 4 43 /16 45/16 47/16 3 415/16 5 53 /16 55/16 53 /8 55/8 3
6
5
15
2 /8 2 /16
4 /4
5 /4
12

78

64 73 75
66 74 76

82

90
91

98 100 102 106 110 113

Vékony távtartó
5

0 1+0 1+1

8

8

7

6

2

7

2+2

6

3+3 4+0 4+1 1+1 2+2 2+3 3+0

4

2

4

3

6

4

3

5

0

1+1

1+2

2+2

2+3

5

3

2

1

0

1

(in) 67/8

180 184
181 185

200 203 215 220 229 232 250 254 257 260 264 267 279 283 286 289 295 298 300 302 305

4+4 4+1 5+1 4+3 4+4 1+0 2+3 3+4 1+1 1+2 4+4 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 5+1 1+2 2+2 2+3 4+3 4+4 4+0 4+1 5+1
0

3

2+2
1

2

1

2+3
0

10

0

7

3

1

6

5

0

6

5

4

3

2

5

4

3

1

0

4

3

3+3

4+4

5+5

6+6

6+7

7+7

7+8

9

7

5

3

2

1

0

2

(folyt. következik)

Elektromos futómacskával való együttes használat

Teherbírás (T)

Vastag távtartó

4

153 155 160 163 170

Távtartók száma

Alkatrésznév

5

5

149
150

71/16 71/4
7 1 5 77/8 8 87/16 811/16 9 91/8 97/8 10 101/8 101/4 103/8 101/2 11 111/8 111/4 113/8 115/8 113/4 1113/16 117/8 12
7 /8 7 /16

(mm) 175 178
Vékony távtartó

125 127 131 135 137 143

0 1+0 1+1 1+2 2+2 3+3

Vastag távtartó

Gerenda
peremének
szélessége

119
120

61/8 65/16 67/16 611/16

Összeszerelés

Gerenda
peremének
szélessége
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■Elektromos futómacskával használt elektromos láncos emelő

Összeszerelés

VESZÉLY
•• Használjon új sasszegeket. Miután behelyezte, hajlítsa be a sasszegeket mindkét végükön.
A régi sasszegek használata a berendezés leesése miatt súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.
Kötelező

●●125 kg~5 T
1) Rögzítse a felfüggesztőtengelyt a G kerethez
a felfüggesztőtengely-csavarral, egy hornyolt
anyával és egy sasszeggel.

1

G keret
Felfüggesztő
tengely-csavar

Elektromos futómacskával való együttes használat

●● Az S keret és a felfüggesztőtengely rögzítéséhez

használja az ‘A’ furatot. Ha a sín vége és a ház fala közötti
hézag túl keskeny az elektromos láncos emelő darusínre
történő felszereléséhez, használja a ‘B’ furatot. (Lásd “Az
emelő felszerelése a darusínre” részt  az 58. oldalon.)

VESZÉLY

Tilos

•• A felfüggesztőtengelyen lévő ‘B’ furat a
rögzítéshez használatos furat (ideiglenes
beszereléshez). Ne használja ezt a furatot
a sín szélességének beállításához.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása
súlyos, akár halálos sérülést okozhat.

Felfüggesztő
tengely

Hornyolt anya
Furat, eggyel nagyobb
sínszélességhez

Furat, normál
sínszélességhez

<Felfüggesztő tengely>

Furat, eggyel nagyobb sínszélességhez

Furat, normál sínszélességhez ‘A’ furat ‘B’ furat

G keret

2) Rögzítse a rögzítőtengelyt a ‘G’ kerethez
egy sasszeggel.

Merevítőtengely

Sasszeg

3) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy
vékony távtartóval, egy vastag távtartóval,
valamint egy vastag ‘L’ távtartóval.

G keret
Sasszeg

Vastag távtartó
Vastag L távtartó

4) Állítsa be az ER2 géptest ‘T’ felfüggesztő
elemét a felfüggesztőtengelyhez és a
rögzítőtengelyhez.
5) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy
másik vékony távtartóval, egy vastag
távtartóval, valamint egy vastag ‘L’
távtartóval. Ezután helyezze be a
felfüggesztőtengelyt az ‘S’ keretbe.

•• Állítsa be a távtartókat a sínszélességnek
megfelelően. (Lásd a “Beszerelt távtartók
számának és helyének ellenőrzése” (45. o.)
részt a távtartók megfelelő számához.)

6) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy
vastag távtartóval. Dugja be a tengely
ütközőszegét az ‘A’ furatba, és rögzítse
egy sasszeggel.

46

Sasszeg

•• A tengely ütközőszegét olyan irányban illessze
be, hogy a sasszeg emelkedjen ki a bal oldalon
(az MR2 csatlakozódoboz első oldala felől nézve).

Sasszeg
Tengely-csavar
Vékony távtartó
Felfüggesztő tengely
Sasszeg
Hornyolt anya
‘A’ furat
‘B’ furat

Rögzítőtengely

Vastag L távtartó
Vastag távtartó
Tengely
ütközőszeg

Vékony távtartó
Fő egység T-alakú
felfüggesztő eleme S keret
Sasszeg

■■Kézi futómacskával való használat
■■Az elektromos láncos emelő alkatrészeinek cseréje

Kézi láncos futómacska Kézi szabadonfutós futómacska Dupla láncos típushoz

Összeszerelés

Távolítsa el a felső horgot és cserélje ki egy
csatlakozó- járommal.

●●Az ER2-B/C/D/E géptest felső horgának cseréje
1) Távolítsa el egy fogó segítségével a
tengelyvisszatartó kapcsot.

Felső horog

2) Távolítsa el az imbuszcsavart a tengelyvisszatartóból,
majd távolítsa el a tengelyvisszatartót.
3) Távolítsa el a csatlakozótengelyeket.

Tengelyvisszatartó

5) Illessze be a két csatlakozótengelyt a
géptesten lévő furatokba.

Imbuszcsavar

6) Szerelje fel egy imbuszcsavarral a
tengelyvisszatartó kapcsot.

●●ER2-F géptest felső horgának cseréje
1) Távolítsa el a négy imbuszcsavart, majd
a vezérlő burkolatát.

Kézi láncos futómacska Kézi szabadonfutós futómacska Dupla láncos típushoz

2) Távolítsa el a csatlakozótengely és
rögzítőtengely trapézfejű csavarjait
(kettő mindegyiknél) majd távolítsa el a
tengelyvisszatartót.

Felső horog

3) Szorítsa meg a csatlakozótengely és
rögzítőtengely felső végeit és húzza ki
őket.

Csatlakozójárom

4) Távolítsa el a felső horgot és cserélje ki a T
felfüggesztő elemmel.
5) Helyezze be csatlakozótengelyt és a
rögzítőtengelyt a szerelőlyukakba.
6) Rögzítse a csatlakozótengely és
rögzítőtengely tengelyvisszatartóját
trapézfejű csavarokkal (kettő mindegyiknél).
7) Szerelje vissza a vezérlő burkolatát a
négy trapézfejű csavarral.

1

Csatlakozótengely

Kézi futómacskával való használat

4) Távolítsa el a felső horgot és cserélje ki
a csatlakozójárommal.

Csatlakozójárom
Tengelyvisszatartó
kapocs

Merevítőtengely
O-gyűrű
Tengelyvisszatartó
Trapézfejű
csavar

Csatlakozótengely

Panel
O-gyűrű
Tengelyvisszatartó
Trapézfejű csavar
Vezérlő fedele
Imbuszcsavar

(folyt. következik)

47

1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

Összeszerelés

■■Beszerelt távtartók számának és helyének ellenőrzése
Amikor a futómacskát egy gerendára szereli fel, a felfüggesztőtengely hossza (a keretek közötti szélesség) a
sín övszélességének megfelelően kerül beállításra. Ha nem a megfelelő számú távtartót használja, vagy nem
jól helyezi el azokat, az elektromos láncos emelő leeshet. Tegye be a megfelelő számú és méretű távtartót a sín
szélességégének figyelembe vételével, a megfelelő pozícióba, az alábbi táblázat alapján.

Gerenda
peremének
szélessége
Teherbírás (T)

1

Alkatrésznév

Kézi futómacskával való használat

Vékony távtartó
0,5

Vastag távtartó

25/8 215/16

3 31/4 39 /16 37/8 315/16 4 43 /16 415/16 47/16

4 3 /4

415/16 5 53 /16 55/16 53 /8 55/8

Külső 4

2

8

6

5

3

8

6

5

4

2

2

2

0

0

0

0

–

–

–

–

–

–

–

7

6

5

3

9

8

Belső
Külső
Belső

7

7

7

7

5

5

61/8 65/16 67/16

7

6

5

3

9

8

7

6

5

2

8

6

5

3

8

6

5

4

3

2

1

7

5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Külső
Belső
Külső
Belső
Külső
Belső

3

0

6

3

3

3

3

3

7

6

5

3

9

8

7

6

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

5

4

3

2

1

7

5

4

3

2

1

7

5

4

7

6

5

6

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

0

0

0

11

11

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1+1 1+1 1+1

1+2 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 3+4 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 3+4 1+4 1+5 1+1 1+2 2+2
7

4

10

9

8

7

6

5

3

9

8

7

6

5

3

5

4

7

6

5

2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 5+4 5+4 0+0 0+0 0+0
5

3

Rögzítő távtartó Belső

–

–

–

Külső

5

0+0 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 0+0 0+0 0+0

5

Belső

5

2+2 3+4 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 0+0 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 0+0 1+1 1+2 1+1 1+2 2+2

Külső
Belső

5

0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 0+0 0+0 0+0 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
6

Belső

5

3+3 0+0 1+1 1+2 2+3 0+0 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 3+4 0+1 1+2 2+2 1+1 1+2 2+2 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2

Külső

Vastag távtartó

6

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Rögzítő távtartó Belső

Vastag távtartó

515/16

Belső 0+0 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 0+0 0+0 0+0 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
–

Vastag távtartó

5 7 /8

Belső 2+3 3+4 0+1 1+2 2+2 3+3 0+1 1+2 2+2 2+3 1+1 1+2 2+2 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2

2

Vastag távtartó

411/16

64 73 75
90
119
149
82
98 100 102 106 110 113
125 127 131 135 137 143
153 155 160 163
66 74 76
91
120
150

–

Vékony távtartó

5

2/ 2/

4

Vékony távtartó

48

(mm) 50 58

Rögzítő távtartó Belső

3,2

2 25/16

Külső 4

Vékony távtartó
2

(in)

78

Rögzítő távtartó Belső –

Vékony távtartó
1

Távtartók száma
12

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

11

11

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1+1 1+1 1+1

0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 3+3 0+0 0+1 1+2 1+2 2+2
8

7

6

5

4

2

8

7

6

5

4

2

8

7

6

5

4

0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Külső

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

Rögzítő távtartó Belső

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Távtartók száma

Gerenda
peremének
szélessége

Alkatrésznév

Vastag távtartó

71/8 75/16
180 184
181 185

77/8 8 87/16 811/16 9 91/8 97/8 10 101/8 101/4 103/8 101/2 11 111/8 111/4 113/8 115/8 113/4 1113/16 117/8 12
200 203 215 220 229 232 250 254 257 260 264 267 279 283 286 289 295 298 300 302 305

Belső 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 4+4 4+5 2+3 3+3 4+5 1+1 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 4+5 1+1 1+2 2+2 3+3 3+4 4+4 4+5 1+5
Külső 3

9

8

7

6

1

0

4

3

0

7

9

8

7

6

5

4

0

7

6

5

3

2

1

0

3

Belső 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 0+0 0+0 0+0 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 4+3

Külső
Rögzítő távtartó Belső
Belső
Vékony távtartó
Külső
Belső
1
Vastag távtartó
Külső

3
1+1
3+3
3
1+1

1
1+1
0+0
9
2+2

1
1+1
0+1
8
2+2

3

1

1

1 1 1 1 7
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 1+2 4+4 4+5 2+3
7 6 1 0 4
2+2 2+2 2+2 2+2 0+0
1

1

1

1

7

7
1+1
3+3
3
0+0

7
1+1
4+5
0
0+0

7

7

5 3 3 3 3
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
1+1 0+0 0+1 1+1 1+2
7 9 8 7 6
1+1 2+2 2+2 2+2 2+2
5

3

3

3

3

3
1+1
2+2
5
2+2
3

3 3 1 1 1 1 1 1
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
2+3 4+5 1+1 1+2 2+2 3+3 3+4 4+4
4 0 7 6 5 3 2 1
2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
3

3

1

1

1

1

1

1

1
1+1
4+5
0
3+3

0
1+1
1+5
3
4+3

1

0

Vékony távtartó
2

Vastag távtartó

Belső 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 0+0 0+1 2+3 3+3 4+5 1+1 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 4+5 1+1 1+2 2+2 3+3 3+4 4+4 4+5 1+5
Külső 3 9 8 7 6 9 8 4 3 0 7 9 8 7 6 5 4 0 7 6 5 3 2 1 0 3
Belső 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5
Külső 11

9

9

9

9

7

7

7

7

7

5

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

0

Rögzítő távtartó Belső 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Vékony távtartó
3,2

Külső
Belső
Vastag távtartó
Külső
Rögzítő távtartó Belső

Vékony távtartó
5

Belső 3+3 0+0 0+1 1+1 1+2 0+0 0+1 2+3 3+3 4+5 1+1 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 4+5 1+1 1+2 2+2 3+3 3+4 4+4 4+5 1+5

Vastag távtartó

3
0+0
11
1+1

9
1+1
9
1+1

8
1+1
9
1+1

7 6 9
1+1 1+1 2+2
9 9 7
1+1 1+1 1+1

8
2+2
7
1+1

4
2+2
7
1+1

3
2+2
7
1+1

0
2+2
7
1+1

7
3+3
5
1+1

9
4+4
3
1+1

8
4+4
3
1+1

7
4+4
3
1+1

6
4+4
3
1+1

5
4+4
3
1+1

4 0 7
4+4 4+4 5+5
3 3 1
1+1 1+1 1+1

6
5+5
1
1+1

5
5+5
1
1+1

3
5+5
1
1+1

2
5+5
1
1+1

1
5+5
1
1+1

0
5+5
1
1+1

3
6+5
0
1+1

Belső 3+3 0+4 1+4 1+1 1+2 0+0 0+1 2+3 3+3 0+1 1+1 0+0 0+1 1+1 1+2 2+2 2+3 0+1 1+1 1+2 2+2 3+3 3+4 4+4 1+4 1+5
Külső 2

4

3

6

5

8

7

3

2

7

6

8

7

6

5

4

3

7

6

5

4

2

1

0

3

2

Belső 2+2 3+2 3+2 0+0 0+0 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 5+4 5+4
Külső 1

0

0

9

9

7

7

7

7

5

5

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Rögzítő távtartó Belső –

–

– 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

1
Kézi futómacskával való használat

Rögzítő távtartó Belső 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Összeszerelés

Teherbírás (T)

(mm) 170 175 178
Vékony távtartó

0,5

(in) 611/16 67/8 7

71/16 71/4

MEGJEGYZÉS) 1) Jegyezze le a belső oldali távtartók számát a következők szerint.
Példa “0 + 1”-re          0 + 1
“G” vagy “S” Oldallemez oldalán lévők száma
“SN” Oldallemez oldalán lévők száma
2) A futómacska szélességének beállítása
Lásd a 3–3 tételeket.
Állítsa be a méreteket a külső vagy belső távtartók számának megfelelő mértékű csökkentésével
vagy növelésével - nem kell szigorúan betartania az alábbi táblázatot.
3) A távtartók különböző színűek:
‘A’ típus: Vastag távtartó és vékony távtartó sárga, rögzítő távtartó fehér
‘B’ típus: Vastag távtartó és vékony távtartó fehér, rögzítő távtartó fekete
3)

standard mérettartományt jelöl.
W20 mérettartományt jelöl, opcióként
W30 mérettartományt jelöl, opcióként
(in)

(t)

4

5

6

7

Oldallemez “SN”

Rögzítő
távtartó

1
3

Oldallemez “G” vagy “S”

8

0,5
2

(Akár 3t-ig)

Vastag távtartó
Vékony távtartó

Vékony távtartó
Vastag távtartó

5

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■Kézi futómacskával használt elektromos láncos emelő

Összeszerelés

VESZÉLY
•• Használjon új sasszegeket. Miután behelyezte, hajlítsa be a sasszegeket mindkét végükön.
A régi sasszegek használata a berendezés leesése miatt súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.
Kötelező

●●125 kg~3,2 T
1) Miután beállította a felfüggesztőtengelyt a
távtartókkal, illessze be a ‘G’ vagy ‘S’ keretbe
és rögzítse egy tengely-ütközőszeggel és egy
sasszeggel.

Kézi futómacskával való használat

1

Sasszeg

Tengely
ütközőszeg

•• A tengely ütközőszegét olyan irányban illessze be,
hogy a sasszeg emelkedjen ki a jobb oldalon, a ‘G’
vagy ‘S’ keret felől nézve.
•• Nyissa szét a sasszeg mindkét végét legalább 70˚ fokkal.

2) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy
vékony távtartóval, egy vastag távtartóval,
és egy rögzítő távtartóval.
3) Állítsa be a felfüggesztő elemet a
felfüggesztőtengellyel.

G keret

Vékony távtartó

Vékony távtartó
(T=3,2)

Vastag távtartó

Kézi
lánc

Rögzítő távtartó

4) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy másik
vékony távtartóval, egy vastag távtartóval,
és egy rögzítő távtartóval. Ezután illessze
be a felfüggesztőkeretet az ‘SN’ keretbe.
•• Állítsa be a távtartókat a sínszélességnek
megfelelően. (Lásd a “Beszerelt távtartók
számának és helyének ellenőrzése” (50. o.)
részt a távtartók megfelelő számához.)

5) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy vastag
távtartóval. Rögzítse egy tengely-ütközőszeggel
és egy sasszeggel.
•• A tengely ütközőszegét olyan irányban illessze be,
hogy a sasszeg emelkedjen ki a jobb oldalon az ‘SN’
keret felől nézve.
•• Nyissa szét a sasszeg mindkét végét legalább 70˚ fokkal.

Felfüggesztő tengely
Rögzítő távtartó
Vastag távtartó
Vékony távtartó

Függesztő elem

Kötelező

•• A 2,5 tonnás vagy kisebb teherbírású
kézi láncos futómacskával használt
elektromos láncos emelő tájolása
különbözik a szabadonfutós
futómacskával használt elektromos
láncos emelőétől, 90 fokkal. A
futómacska és az elektromos láncos
emelő együttes használatához olvassa
el “A gépalkatrészek modellje és
leírása” részt (12. o.).
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása
személyi sérüléshez vagy a tulajdon
megrongálásához vezethet.

50

SN keret

Sasszeg
Sasszeg

Járomcsavar
Fő egység
felfüggesztő eleme
Hornyolt anya

Vastag távtartó
Vékony távtartó (T=3,2)
Tengely ütközőszeg

6) Szerelje fel a felfüggesztő elemet a
csatlakozójáromra, egy járomcsavar, egy
hornyolt anya és egy sasszeg segítségével.

FIGYELEM

S keret

Tengely ütközőszeg
Sasszeg

70° vagy több
A sasszeg meghajlítása

Tengely ütközőszeg tájolása

●●5 T
Sasszeg

1) Rögzítse a felfüggesztőtengelyt a ‘G’ vagy ‘S’
kerethez egy felfüggesztőtengely-csavarral,
egy hornyolt anyával és egy sasszeggel.

3) Állítsa be a felfüggesztő elemet a
felfüggesztőtengellyel.
4) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy
másik vékony távtartóval, egy vastag
távtartóval, és egy rögzítő távtartóval.
Ezután illessze be a felfüggesztőkeretet
az ‘SN’ keretbe.
•• Állítsa be a távtartókat a sínszélességnek
megfelelően. (Lásd a “Beszerelt távtartók
számának és helyének ellenőrzése” (50. o.)
részt a távtartók megfelelő számához.)

5) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt egy
vastag távtartóval. Rögzítse egy
tengely-ütközőszeggel és egy sasszeggel.
•• A tengely ütközőszegét olyan irányban illessze
be, hogy a sasszeg emelkedjen ki a jobb
oldalon az ‘SN’ keret felől nézve.
•• Nyissa szét a sasszeg mindkét végét legalább
70˚ fokkal.

6) Szerelje fel a felfüggesztő elemet a
csatlakozójáromra, egy járomcsavar, egy
hornyolt anya és egy sasszeg segítségével.

Sasszeg
Hornyolt
anya

Csavar

Vastag távtartó
Rögzítő távtartó
Csavar

1

Felfüggesztő tengely
Függesztő elem
Sasszeg

Járomcsavar

Rögzítő távtartó
Vastag távtartó

Fő egység
felfüggesztő eleme
Hornyolt anya
Sasszeg
SN keret
Vastag távtartó

<Felfüggesztő tengely>

Furat, eggyel nagyobb sínszélességhez

Tengely ütközőszeg

Kézi futómacskával való használat

2) Állítsa be a felfüggesztőtengelyt
egy vékony távtartóval, egy vastag
távtartóval, és egy rögzítő távtartóval.

G keret

Összeszerelés

•• A ‘G’ vagy ‘S’ keret felfüggesztőtengelyhez
való rögzítésekor használja a standard
sínszélességhez használt furatot. Használja a
190 mm-es sínszélesség furatát. Nyissa szét a
sasszeg mindkét végét legalább 70˚ fokkal.
•• Rögzítse a sasszeget a jobb oldalon - a ‘G’
vagy ‘S’ keret felől nézve.
•• Nyissa szét a sasszeg mindkét végét legalább
70˚ fokkal.

S keret

Furat, normál sínszélességhez
S (G) keret felőli oldal

SN keret felőli oldal

Tengely
ütközőszeg

Sasszeg
70° vagy több
A sasszeg meghajlítása

Tengely ütközőszeg
tájolása

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■Tápcsatlakozók és tápellátás ellenőrzése
Összeszerelés

VESZÉLY
•• Ellenőrizze, hogy a fékező teljesítménye megfelel az elektromos láncos emelőével.
•• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megfelel az elektromos láncos emelőre előírt feszültségértékkel.
Kötelező

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérülést okozhat.

■■Ellenőrizze a tápellátást
●●Horgos felfüggesztésű ER2 típus
Kézi futómacskás típus: ER2SP/ER2SG

1
Tápcsatlakozók és tápellátás ellenőrzése

Kód

52

ER2-001H/IH
ER2-003S/IS
ER2-005L/IL
ER2-003H/IH
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL
ER2-010S/IS
ER2-016S/IS
ER2-020L/IL
ER2-020S/IS
ER2-025S/IS
ER2-032S/IS
ER2-050S/IS

Huzalméret
2
(mm )

Biztosíték és megszakító kapacitásértéke (A)
Üzemi feszültség: 230V

Egysebességes Kétsebességes Egysebességes Kétsebességes
5

1,25

2

Üzemi feszültség: 400V

5
5

5

10

10

15

15

10

10

20

30

15

15

●●Elektromos futómacskás típus: ER2M
Kód
ER2-001H/IH
ER2-003S/IS
ER2-005L/IL
ER2-003H/IH
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL
ER2-010S/IS
ER2-016S/IS
ER2-020L/IL
ER2-020S/IS
ER2-025S/IS
ER2-032S/IS
ER2-050S/IS

Biztosíték és megszakító kapacitásértéke (A)
Huzalméret
Üzemi feszültség: 230V
Üzemi feszültség: 400V
2
(mm )
ER egysebességes ER kétsebességes ER egysebességes ER kétsebességes

MR egysebességes MR kétsebességes MR egysebességes MR kétsebességes

10

2

10

15

10

10

15

15

20

20

15
20

3,5

30

30

FIGYELEM
•• Kizárólag a géptesthez csatlakoztatott gyári kábelt vagy a külön rendelhető tápkábelt használja.

Összeszerelés

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Tilos

•• Ne lépje túl a tápkábel maximálisan megengedett hosszát és átmérőjét.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Kötelező

A standard tápkábel maximális hosszára és átmérőjére vonatkozó adatokat a következő táblázat tartalmazza:
Ha a táblázatban leírtaktól eltérő méretű kábelt használ, a kábelhossz kiszámításához a következő képletet használja:

1000

×

30,8

Kábel keresztmetszete (mm2)×Névleges feszültség (V)×0,02
Névleges áramerősség (A)

■■A tápkábel ellenőrzése
●●Horgos felfüggesztésű ER2 típus
Kézi futómacskás típus: ER2SP/ER2SG
Huzalméret
2
(mm )

Kód
ER2-001H/IH
ER2-003S/IS
ER2-005L/IL
ER2-003H/IH
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL
ER2-010S/IS
ER2-016S/IS
ER2-020L/IL
ER2-020S/IS
ER2-025S/IS
ER2-032S/IS
ER2-050S/IS

1,25
(2)

2
(3,5)

(Egység: m)

Üzemi feszültség: 230V
Egysebességes
Kétsebességes
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
220-230V

Üzemi feszültség: 400V
Egysebességes
Kétsebességes
Egysebes. Kétsebes.
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
380-415V
380-440V
380-415V
380-440V
415V

46
(75)

59
(95)

44
(71)

123
(197)

171
(118)

114
(182)

134
(215)

124
(199)

35
(57)

41
(66)

33
(53)

90
(144)

118
(189)

85
(136)

98
(158)

93
(149)

24
(39)

21
(34)

20
(32)

64
(102)

66
(107)

60
(96)

70
(112)

65
(105)

21
(37)

18
(32)

17
(30)

59
(103)

56
(99)

53
(93)

40
(64)

36
(58)

●●Elektromos futómacskás típus: ER2M

(Egység: m)

Üzemi feszültség: 230V
Kód

Üzemi feszültség: 400V

ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
egysebességes kétsebességes kétsebességes egysebességes egysebességes kétsebességes kétsebességes egysebességes egysebességes kétsebességes kétsebességes egysebességes
Huzalméret
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
2
(mm ) egysebességes kétsebességes egysebességes kétsebességes egysebességes kétsebességes egysebességes kétsebességes egysebességes kétsebességes egysebességes kétsebességes
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
220-230V

ER2-001H/IH
ER2-003S/IS
ER2-005L/I L
ER2-003H/IH
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL

2
(3,5)

ER2-010S/IS
ER2-016S/IS
ER2-020L/IL
ER2-020S/IS
ER2-025S/IS
ER2-032S/IS
ER2-050S/IS

Tápcsatlakozók és tápellátás ellenőrzése

Megengedett hossz (m) =

1

3,5
(5,5)

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

380-415V 380-440V 380-415V 380-440V 380-415V 380-440V 380-415V 380-440V

415V

40
(70)

47
(83)

38
(66)

39
(68)

40
(71)

39
(68)

43
(76)

102
(179)

123
(215)

94
(165)

98
(172)

100
(175)

98
(172)

114
(200)

112
(196)

103
(181)

107
(188)

107
(88)

34
(60)

39
(68)

32
(56)

33
(58)

34
(60)

33
(58)

36
(64)

86
(151)

102
(179)

80
(141)

83
(146)

84
(148)

83
(146)

96
(169)

94
(165)

88
(154)

91
(159)

91
(159)

26
(47)

25
(44)

23
(40)

23
(41)

24
(42)

26
(46)

24
(42)

69
(121)

72
(126)

64
(113)

66
(116)

67
(118)

67
(118)

69
(118)

75
(132)

70
(123)

72
(127)

73
(128)

30
(47)

27
(42)

25
(39)

25
(40)

26
(40)

29
(46)

26
(41)

81
(127)

79
(124)

73
(115)

74
(117)

75
(118)

79
(125)

77
(120)

50
(88)

46
(80)

46
(81)

49
(87)

27
(42)

24
(38)

23
(36)

23
(36)

23
(37)

26
(41)

24
(37)

71
(111)

71
(112)

65
(102)

66
(104)

68
(108)

70
(110)

69
(106)

44
(77)

40
(71)

41
(72)

43
(76)

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■Kábelek csatlakoztatása
Összeszerelés

MEGJEGYZÉS

1

•• A csatlakozók meghúzásához ne használjon szerszámot. Kézzel húzza meg.
A csatlakozó túlhúzása a műanyag burkolat sérülését okozhatja.
•• A csatlakozó véletlenszerű eltávolítása és a vezetékszakadás elkerülése érdekében, kösse a nyomógombos kapcsoló
kábeléhez rögzített biztonsági huzalt az emelő géptesthez.
Ne feledje megkötözni a huzalt, mivel ezzel megelőzhető a vezeték elszakadása vagy a csatlakozó kihúzása a kábel erős meghúzás
esetén.
•• Kapcsolja ki az áramot az elszakadt vezeték javítása, vagy a csatlakozó eltávolítása előtt.

■■Felfüggesztett horgos típus (csak emelő)

Kábelek csatlakoztatása

■■125 kg~5 T
1) A tápkábel csatlakoztatása
Dugja be a tápkábelt az aljzatkeret
‘C’ tartójába (felső oldal). Fordítsa
el az ‘A’ tartót a kábel biztonságos
csatlakoztatásához.
2) A nyomógomb kábel csatlakoztatása
Dugja be a nyomógomb kábelét az
aljzatkeret ‘C’ tartójába (alsó oldal).
Fordítsa el az ‘A’ tartót a kábel
biztonságos csatlakoztatásához.
3) A huzalozást a vezérlő burkolata alatt
lévő kapcsolási rajz alapján végezze el.

1

2

Kábeltartó

Kábeltartókar

‘L’ kábeltámasz

Aljzatkeret

Csavar

‘A’ tartó
‘L’ kábeltámasz
‘C’ tartó
(felső oldal)
‘C’ tartó
(alsó oldal)
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Csavar
Biztonsági huzal

■■Elektromos futómacska
■■125 kg~5 T
●●A tápkábel csatlakoztatása

1) Dugja be a tápkábelt az aljzatkeret
‘C’ tartójába (felső oldal). Fordítsa
el az ‘A’ tartót a kábel biztonságos
csatlakoztatásához.

1) Távolítsa el a csatlakozódobozra szerelt
‘A’ tartót.
2) Vezesse el a tápkábelt az ‘A’ tartón
keresztül úgy, hogy a kábeltartótól és a
kábelbevonattól fogja.

2) Dugja be a nyomógomb kábelét az
aljzatkeret ‘C’ tartójába (alsó oldal).
Fordítsa el az ‘A’ tartót a kábel
biztonságos csatlakoztatásához.

Összeszerelés

●●A relékábel csatlakoztatása

3) Dugja be a tápkábelt a csatlakozódoboz
‘B’ tartójába, majd húzza meg szorosan
az ‘A’ tartót.

1

●● Kézi futómacska típus

Működtető relékábel
Tápellátás
relékábel

4) Csatlakoztassa a tápkábelt a
csatlakozódoboz érintkezőpaneljéhez.

Csatlakozódoboz
‘B’ tartó

‘A’ tartó
Kábelbevonat

•• A vezetékeket a csatlakozódobozhoz erősített
huzalozási rajz alapján csatlakoztassa.
Tápkábel
(tápegység vagy daru vezérlődoboz)

‘B’ tartó
Trapézfejű csavar
Láncrögzítő

‘C’ tartó
Kábelbevonat

‘A’ tartó

<Futómacska tápkábelének csatlakoztatása>
Láncrögzítő

Biztonsági
huzal

‘A’ tartó
Kábelbevonat
‘C’ tartó

Elektromos
láncos emelő

Kábelek csatlakoztatása

1) Szerelje fel a kábeltartót (amelyhez a
tápkábelt elvezeti) a kábeltartó karra, a ‘B’
láncfüggesztő csap, egy hornyolt anya és
egy sasszeg segítségével.

Trapézfejű
csavar
Kábeltartókar

‘B’ láncfüggesztő csap
Tápkábel
Sasszeg

●●A nyomógombos kapcsoló kábel csatlakoztatása
●●Közvetlen rögzítésű
1) Szerelje fel a ‘B’ tartót - melyen a nyomógombos kapcsolót átvezeti - a ‘D’
lemezhez, a tartóanya segítségével.

Kábeltartó

Hornyolt anya

<Közvetlen rögzítésű nyomógombos kapcsoló kábelének csatlakoztatása>
Tartóanya

‘D’ lemez
‘B’ tartó
‘A’ tartó

2) Csatlakoztassa a nyomógombos
kapcsoló kábelét a csatlakozódoboz
érintkezőpaneljéhez.
3) Vezesse el a láncrögzítőt a védőhuzal
végén lévő hurkon keresztül és rögzítse
a tartórúdhoz egy trapézfejű csavarral.

(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

Összeszerelés (folytatás)

■■Kézi futómacska típus
Összeszerelés

■■125 kg~5 T

Kábelek csatlakoztatása

1
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1) A tápkábel csatlakoztatása
Dugja be a tápkábelt az aljzatkeret
‘C’ tartójába (felső oldal). Fordítsa
el az ‘A’ tartót a kábel biztonságos
csatlakoztatásához.
2) A nyomógomb kábel csatlakoztatása
Dugja be a nyomógomb kábelét az
aljzatkeret ‘C’ tartójába (alsó oldal).
Fordítsa el az ‘A’ tartót a kábel
biztonságos csatlakoztatásához.
3) A huzalozást a vezérlő burkolata alatt
lévő kapcsolási rajz alapján végezze el.

1

2

Kábeltartó

Kábeltartókar

‘L’ kábeltámasz

Aljzatkeret

Csavar

‘A’ tartó
‘L’ kábeltámasz
‘C’ tartó
(felső oldal)
‘C’ tartó
(alsó oldal)

Csavar
Biztonsági huzal

Beszerelés
VESZÉLY

Tilos

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Kötelező

Darusín
Futómacska

Ütköző

A

FIGYELEM
•• Csatlakoztassa a tápkábelt az előírt feszültségű hálózati csatlakozóhoz.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Kötelező

Fehér

Fekete

Vörös

Fehér

Fekete

A tápkábel hálózati csatlakoztatásakor vegye figyelembe a következő utasításokat:

L1
L2
L3
RSTfázis fázis fázis
Vörös

■■Tápcsatlakozók és tápellátás
csatlakoztatása

Megszakító

●● Az elektromos láncos emelőt megszakítón keresztül csatlakoztassa.
Zöld/Sárga

●● Az elektromos láncos emelőt a helyes fázisban csatlakoztassa.
●● A testelővezeték zöld színű burkolt kábel, sárga vonallal. Végezze el a
‘D’ osztályos földelést.
●● Használja a megfelelő megszakítót és tápkábelt a “Tápcsatlakozók
és tápellátás ellenőrzése” fejezetben (53. o.) leírtaknak megfelelően:
helyes megszakító teherbírásérték, tápkábel hossz és méret.

■■Felfüggesztett horgos típus beszerelése (csak emelő)
■■Beszerelési mód és hely ellenőrzése

VESZÉLY

Kötelező

•• A felfüggesztett típusú elektromos láncos emelő (egyetlen egységben) futómacska nélküli használatakor
győződjön meg róla, hogy a felső horog horogreteszelője biztonságosan zár.
•• Szerelje fel az elektromos láncos emelőt úgy, hogy felső horog szabadon forogjon.
•• Ne szerelje fel és üzemeltesse az elektromos láncos emelőt megfordítva.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
(folyt. következik)

1
Tápellátás és tápkábelek csatlakoztatása/ A felfüggesztett horgos típus beszerelése (csak emelő)

•• Az elektromos láncos emelő telepítésekor és leszerelésekor kövesse a
Felhasználói kézikönyvben leírtakat.
•• Megfelelően testelje vagy földelje a berendezést és szereljen fel egy érintésvédő
kapcsolót.
•• A telepítés befejezése után hajtsa végre a “Telepítés utáni ellenőrzéseket”. (Lásd 62. o.)
•• Az áramot csak azután csatlakoztassa, miután már minden telepítési munkát
elvégzett és ellenőriznie kell a berendezés működését.
•• Szerelje fel az ütközőt a darusín mindkét végére. <‘A’ ábra>
•• Győződjön meg róla, hogy a szerkezet elég erős ahhoz, hogy felszerelhető legyen
rá az elektromos láncos emelő.
•• A telepítést csak azután kezdje el, hogy megbizonyosodott az emelő körüli talaj
stabilitásáról.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Beszerelés

•• Az elektromos láncos emelő telepítését (szétszerelését) szakképzett telepítő személy vagy tapasztalattal
rendelkező személy végezheti.
Kérjen segítséget a KITO-tól, vagy bízzon meg egy szakembert a fenti munkák elvégzésével.
•• Ne szerelje fel a “Működtetési környezet” (18. o.) részben leírtaktól eltérő helyen az elektromos láncos emelőt,
különösképpen ne olyan helyen, ahol eső vagy víz érheti.
•• Ne szerelje fel az elektromos láncos emelőt más futómacska vagy mozgó berendezés (helyiség) mozgási terében.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt, ha másik tárggyal érintkezik, vagy javítják.
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1. Fejezet

A termék kezelése

Beszerelés (folytatás)

■■A futómacskával szerelt modell telepítése

Beszerelés

■■Az emelő rögzítése a darusínre

1) Győződjön meg róla, hogy a
futómacska-keret mérete megfelel
annak a sínnek a méretével, melyre a
futómacskát felszereli.

Felfüggesztés

2) Állítsa be vízszintes helyzetbe a sínt.
3) Szerelje fel az elektromos láncos emelőt
és a futómacskát a sínre, annak egyik
végétől

A futómacskával szerelt modell telepítése

1

●●Ha a sín vége és a fal közötti hézag túl keskeny

FIGYELEM
•• Rögzítse biztonságosan az ER2 elektromos láncos emelőt, hogy ne billenhessen el.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a tulajdon megrongálásához vezethet.
Kötelező

1) Szerelje össze ideiglenesen a
futómacskát a felfüggesztőtengely ‘B’
furatára, majd szerelje fel az elektromos
láncos emelőt a darusín aljára.
2) Állítsa be a kereket a futómacska-keret
‘G’ oldalán, a darusín működési oldalán.
Ezután nyomja be az ‘S’ keretet a ‘G’
keretbe.
3) Illessze be a tengely ütközőszegét a
felfüggesztőtengely ‘A’ furatába. Ezután
rögzítse egy sasszeggel.

58

G keret
Emelőrúd

Felfüggesztés
S keret

‘B’ furat
‘A’ furat

■■Az ütköző felszerelése
A darusín mindkét végét el kell látni megfelelően rögzített ütközőkkel, a leesés megelőzése érdekében.
A beszerelési helyet a kerék méretének függvényében válassza ki.
Különböző típusú ütköző létezik. Ha a kereket az ügyfél kívánja elkészíteni, a következő adatokat használja:

Beszerelés

d

Gerenda szélessége

Ütköző

t2

G

H

Csavar

K

1

C

F

E

(Egység: mm)

Teherbírás

~2T

2T~5T

Gerenda
szélessége

100

125

150

175

125

150

175

Anyagi méretek

L-50x50x6

L-50x50x6

L-65x65x8

L-75x75x9

L-50x50x6

L-65x65x8

L-75x75x9

H

80

80

80

80

100

100

100

E

50

50

65

75

50

65

75

F

40

50

65

75

50

65

75

G

50

50

50

50

60

60

60

C

30

30

35

40

30

35

40

K

65

t2+50

t2+50

t2+50

t2+60

t2+60

t2+60

d

14

14

14

14

18

18

18

Csavar mérete

M12x50x50

M12x55x55

M12x55x55

M12x60x60

M16x65x65

M16x65x65

M16x65x65

MEGJEGYZÉS) A ‘K’ méretet akkor kell használni, ha az emelőt elektromos futómacskával telepíti. Ha az emelőt kézi
futómacskával telepíti, az ütközőt az ütközőelem pozíciójának megfelelően kell beszerelni.

●●T-alakú felfüggesztő használatakor

A futómacskával szerelt modell telepítése

Anyák
(dupla anyák)

Futómacska ütköző

Szerelje fel a T-alakú felfüggesztő kiegészítő
ütközőjét az egyik sín végére.

T-alakú felfüggesztő
ütközője
T-alakú felfüggesztő
Tápkábel

Futómacska ütköző
T-alakú felfüggesztő
ütközője
T-alakú felfüggesztő
Tápkábel
(folyt. következik)
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1. Fejezet

A termék kezelése

■■Tápkábel-elrendezés elektromos/Kézi futómacskák esetében
•• A standard műszaki jellemzőkkel szállított berendezéssel a felfüggesztőt is küldjük. Opcionális kiegészítőként

Beszerelés

kérhető a T-alakú felfüggesztő és a sarkos típusú felfüggesztő. A T-alakú felfüggesztő ívelt alakú sínre is felszerelhető,
de a felszerelési mód eltérő lehet, az ív sugarának függvényében. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a KITO-val.

A futómacskával szerelt modell telepítése

1

1) Szerelje fel a huzaltámaszt a sín mindkét
végére.

Sín
Kábeltámasz
A

2) Kösse a kábeltartón átvezetett tartóhuzalt
a huzaltámaszhoz, két huzalrögzítő
csavarral.
•• A kábeltartók javasolt felszerelési távolsága:
1,5 m - 2 m-enkét.
•• Tartóhuzalnak használjon 3 - 6 mm-es átmérőjű
acélhuzalt.

Kábeltartó
Kábeltámasz
Huzalcsavar
Tartóhuzal

3) Lazítsa meg a két trapézfejű csavart és
távolítsa el a huzalvezető két végzáró
kapcsát.

Motor

Gerenda Csatlakozódoboz
A

4) Vezesse át a tartóhuzalt a tartóhuzal-vezető
hornyán. Szerelje fel a két végzáró
kapcsot a trapézfejű csavarokkal.

Trapézfejű csavar

•• A sín felülete és a huzalvezető hornya közötti
‘A’ távolságnak ugyanakkorának kell lennie,
mint a tartóhuzal rögzítéséhez használt furat
(a huzaltámaszon) és a sín felülete közötti
távolság.

5) Rögzítse a tápkábelt a kábeltartóhoz.

Kábeltámasz

Huzalvezető

Csatlakozódoboz

Tartóhuzal
Kábeltartó

6) Rögzítse a kábeltámaszt a kábeltartó
karhoz.
7) Csatlakoztassa a tápkábelt az MR2
csatlakozódobozához és csatlakoztassa
az érintkezőpanelhez.
•• A vezetékeket a csatlakozódobozhoz erősített
huzalozási rajz alapján csatlakoztassa.
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Tápkábel

A hibás összeszerelés vagy telepítés súlyos, akár halálos sérülést is okozhat. A veszélyes helyzet
kialakulásának megelőzése érdekében ellenőrizze a következőket.

■■Ellenőrizendő tétel
Győződjön meg róla, hogy teljesülnek a következő feltételek:
•• Minden csavar, sasszeg és anya a helyén van. A csavarokat mind meghúzta és az összeszerelést teljes
egészében elvégezte.
•• A nyomógombos kapcsoló kábelének védőhuzalja biztonságosan rögzítve van és a nyomógombos kapcsoló
erőteljes meghúzásakor nem szabadul ki.
•• A tápkábel rögzítve van a kábeltartóhoz.
•• A hálózati feszültség megfelel a berendezéshez előírttal
•• A testelő vezeték (földelővezeték) biztonságosan be van kötve.

Telepítés utáni ellenőrzések

Telepítés utáni ellenőrzések

1

●● Ha futómacskával használja
Ellenőrizze a következőket:
•• Az elektromos láncos emelő és a futómacska biztonságosan egymáshoz van csatlakoztatva.
•• A futómacska ütközői biztonságosan rögzítve vannak a darusínen, ahol a futómacska mozog.
•• A darusín felülete nem festékes vagy olajos. (A darusín felületének fémesnek kell lennie. Ne fesse le!) Nincs a
futómacska mozgását gátló akadály. A darusín vízszintes helyzetbe van állítva.)

■■Működés ellenőrzése
Végezze el a működés ellenőrzésének lépéseit a Napi ellenőrzés előírásai alapján (20. o.).

61

1. Fejezet

62

A termék kezelése

2. Fejezet
Ellenőrzés
A fejezet ismerteti a gyakran és a rendszeresen ellenőrizendő elemeket. Lásd
az 1. fejezetet - “A termék kezelése”. Az ellenőrzés a biztonságos munkavégzés
első lépése. Kérjük, naponta ellenőrizze az eszközt és ne feledje a gyakori és a
rendszeres ellenőrzéseket se.
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Gyakori ellenőrzések...........................................................................68
Rendszeres ellenőrzések.....................................................................75
Az üzemóra számláló alapján szükséges alkatrészcserék ismertetése........90
Az üzemórák és az indítások számának ellenőrzése (üzemóra számláló)......92
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Tartalomjegyzék
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meggyőződött a napi ellenőrzés elemeinek

miután meggyőződött a napi és a rendszeres

megfelelőségéről.)

ellenőrzés elemeinek megfelelőségéről.)
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ellenőrzési feladatai
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Ellenőrzés

Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések

■■Az ellenőrzéssel kapcsolatos általános problémák
VESZÉLY

Tilos

2

•• Az elektromos lánc-blokkot csak karbantartó mérnök szedheti szét és szerelheti össze.
•• Az alkatrészeket csak a rájuk vonatkozó szerviz-élettartamon/határokon belül használja és csak eredeti
alkatrészeket használjon a KITO elektromos láncos emelőhöz.
Az eredeti KITO alkatrészt is csak a saját modellhez szabad használni. Lásd az Összeszerelési/Szétszerelési
kézikönyvet a függelékben az alkatrészek helyes használatával kapcsolatban.
•• Ne szerelje szét vagy állítsa el az elektromágneses féket, a súrlódótárcsás tengelykapcsolót és a
mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsolót.
•• Ne módosítsa az állítóanyát.
•• Ha a súrlódótárcsás tengelykapcsolót vagy a mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsolót olajozza,
akkor ahhoz eredeti KITO olajat használjon (a gyártó által előírt olajat).
•• Soha ne ellenőrizze az elektromos láncos emelőt, ha az éppen terhet emel.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt csillapító gumi, lánc-rúgó vagy ütköző nélkül.
•• Kapcsolja le a berendezést, ha azt éppen ellenőrzi.
•• Ha fogaskerék olajat vagy kenőanyagok használ, ill. más hasonló olajokat, akkor kerülje a tűz és a nyílt láng/
szikrák használatát ilyen anyagok közelében.

Az ellenőrzéssel kapcsolatos általános problémák

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
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Kötelező

•• Tegye az elektromos láncos emelőt a földre vagy egy munkaasztalra, ha azt javítja vagy szétszereli.
•• Cserélje le akkor is az elektromos láncos emelő egyes alkatrészeit, ha azok még nem érték el a szerviz-élettartamukat,
de az elektromos láncos emelő által megadott terhelésekből és súlytényezőkből számított üzemóra alapján
arra szükség lenne.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt, ha azon a vizsgálat során valami szokatlan dolgot/nem
megfelelőséget tapasztal. Jelölje meg “HIBÁS” felirattal az emelőt és kérje a berendezés javítását a
karbantartási mérnöktől vagy a KITO vállalattól.
•• Az ellenőrzés befejezte után (gyakori, rendszeres) ellenőrizze az elektromos láncos emelő funkcióit és
megfelelő működését.
•• A funkciók ellenőrzése során ne felejtse a terhelés teszt után a teherbírás tesztet is elvégezni.
A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

FIGYELEM

Kötelező

•• Jelölje meg “ELLENŐRZÉS” felirattal az emelőt az ellenőrzés során.
Ha a daru a vizsgálat során hibásan működik, akkor az balesetet okozhat a tárgyak vagy szerszámok leesésével vagy
leejtésével.
•• Az adott munkának megfelelően viseljen védőfelszerelést, például védőszemüveget és védőkesztyűt.
A védőfelszerelés megelőzheti a kispriccelő olaj vagy a tárgyak élei által okozott baleseteket.
•• Legyen óvatos és megfontolt a munkamódszer, a munkaeljárás és a testtartás választásakor.
Ha az alkatrész vagy termék nehéz, akkor az elkaphatja a kezét vagy nekiütközhet a derekának.
Legyen különösképpen óvatos, ha nem stabil állásból vagy állványról dolgozik, például ha magas létrát használ.
•• Hordjon védősisakot és biztonsági hevedert, ha magasban dolgozik.
Az utasítás figyelmen kívül hagyása balesetet vagy leeséses balesetet okozhat.
•• Távolítsa el a termékről az olajat, ill. a padlóra kifolyt olajat.
Különben az olaj balesetet okozhat a termék leesése vagy átfordulása miatt.
•• A terméket tiszta munkaterületen szerelje szét.
Ha a termék összeszereléséhez véletlenül összekeveri az eredeti alkatrészeket, akkor az a termék károsodásához
vagy balesethez vezethet a hibás működés miatt.

MEGJEGYZÉS
Biztonsági óvintézkedések

•• A gyakori ellenőrzések során hajtsa végre a napi ellenőrzés feladatait is.
•• A rendszeres ellenőrzések során hajtsa végre a gyakori ellenőrzés feladatait is.
•• Ha az ellenőrzés során a hibás/nem rendeltetésszerű használatból származó hibát fedez fel, akkor utasítsa a gépkezelőt az
elektromos láncos emelő megfelelő használatára.
Pl. (1) Az ‘A’ láncvezető kopása a lánccal való ütközés miatt (Ok: ferde emelés)
(2) A csillapító gumi és a lánc-rúgó alakváltozása (Ok: a végálláskapcsoló túlzott használata)

2
Az ellenőrzéssel kapcsolatos általános problémák
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Ellenőrzés

Gyakori ellenőrzések
■■A gyakori ellenőrzéssel kapcsolatos általános problémák
Gyakori ellenőrzések

VESZÉLY

2

•• A gyakori ellenőrzés befejezte után ellenőrizze az elektromos láncos emelő funkcióit és megfelelő
működését.
Kötelező

■■A kétsebességes VFD modellel kapcsolatos általános problémák
VESZÉLY

A gyakori vizsgálattal kapcsolatos általános problémák / A kétsebességes VFD modellel kapcsolatos általános problémák

Tilos

68

A funkciók ellenőrzésének elmulasztása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

•• Ne módosítsa a VFD paramétert.
Ha a paramétereket módosítani kell, akkor kérjen ehhez segítséget a legközelebbi viszonteladónktól vagy a KITO vállalattól.
•• A kikapcsolás utáni 5 percben ne végezzen munkát a terméken, például azt ne tartsa karban vagy ellenőrizze
ezen időtartam alatt.
Várja meg, míg a VFD belsejében található kondenzátor teljesen elveszíti a töltését.
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét, mert az a használat közben felmelegszik (forró).
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét a leállítás utáni első 30 percben.
•• Használjon eredeti KITO VFD-t.
A VFD-nek a KITO speciális követelményeinek is meg kell felelnie. Győződjön meg, hogy csak eredeti VFD-t használ.
•• Ne módosítsa a VFD csatlakozását.
Ha a vezetékeket valamilyen okból leválasztották, akkor csatlakoztassa őket újra a vezérlő fedelének belsejében
található kapcsolási rajznak megfelelően.
•• Ne végezzen feszültség/ellenállás képesség tesztet az áramkörön addig, amíg a VFD is csatlakoztatva van.
•• Ne kapcsolja le a terméket annak használata közben.
Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat vagy tönkreteheti a VFD-t.

MEGJEGYZÉS
A gyakori ellenőrzések során hajtsa végre a napi ellenőrzés feladatait is.

●● Ellenőrizze az elektromos láncos emelő felszerelését a talajról.
●● Lásd a Függeléket - “Műszaki dokumentáció” (122. o.) a termék kialakításával és a termék egyes
alkatrészeinek neveivel kapcsolatban.

■■Elektromos láncos emelő (ER2) gyakori ellenőrzési feladatai
■■Emelőlánc

Tétel
A lánchézag
megnyúlása

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Mérje meg a lánchézag
megnyúlását pontmérő tolómérővel.
(Mérje meg egyszerre 5 láncszem
lánchézagát)

MEGJEGYZÉS

Cserélje az emelőláncot.

Különösképpen figyeljen oda az emelőtárcsa
és a szabadonfutó tárcsa illesztési pontjának
ellenőrzésére.

2

5 láncszem lánchézagának összege

•• Mérje meg a láncszem
átmérőjét (d) pontmérő
tolómérővel.

•• A következő “Emelőlánc láncszem átmérő”
határértéket nem szabad meghaladnia.

Cserélje az emelőláncot.

MEGJEGYZÉS
Ha a teheremelő lánc kopott, ellenőrizze
az emelőtárcsa és a szabadonfutó tárcsa
kopot tságát is. (Lásd az “Időszakos
ellenőrzés” és az “Emelőtárcsa” részeket
(81. o.).)

d

Emelőlánc lánchézaga és a láncszem átmérője az egyes teherbírásokhoz
Kód
ER2-001H/IH
ER2-003S/IS
ER2-003H/IH
ER2-005L/IL
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL
ER2-010S/IS
ER2-016S/IS
ER2-020L/IL
ER2-020S/IS
ER2-025S/IS
ER2-032S/IS
ER2-050S/IS

Teherbírás
125kg

Emelőlánc
átmérő (mm)

5 láncszem összege (mm)

Emelőlánc átmérő (mm)

Ne haladja meg a határértéket

Ne legyen kisebb a határértéknél

Szokásos

Határérték

Szokásos

Határérték

4,3×1

60,5

62,5

4,3

4,1

6,0×1

84

86,5

6

5,7

7,7×1

108

111,2

7,7

7,3

10,2×1

143

147,2

10,2

9,6

11,2×1
10,2×2
11,2×2

157
143
157

161,7
147,2
161,7

11,2
10,2
11,2

10,6
9,6
10,6

250kg
500kg
1t
1,6t
2t
2,5t
3,2t
5t

(folyt. következik)

Elektromos láncos emelő (ER2) gyakori ellenőrzési feladatai

•• A következő “5 lánchézag összege” határértéket
nem szabad meghaladnia.
A láncszem
átmérőjének
a kopása

Gyakori ellenőrzések

●● Ellenőrizze az emelőláncot, miután eltávolította a láncról a szennyeződéseket.
●● Használja a tűhegyű tolómérőt (pontmérő tolómérőt), hogy megmérje a lánchézagok összegét és a láncszem átmérőjét.
●● Használjon olajat az emelőlánchoz az ellenőrzés után.
●● A kenőanyag használata jelentősen befolyásolja (megnöveli) az emelőlánc élettartamát. Használjon KITO eredeti
kenőanyagot vagy azzal egyenértékű terméket (ipari lítium alapú kenőanyagot: 0 konzisztenciával)
●● Vegye le az összes terhet/terhelést az emelőláncról. Használja a kenőanyagot az emelőlánc csatlakozó részén,
amely az emelőtárcsa és a szabadonfutó tárcsához csatlakozik.
●● A kenőanyag felvitele után emelje meg/engedje le az elektromos láncos emelőt teher nélkül, hogy a kenőanyag mindenhova
eljuthasson az emelőláncon.
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Gyakori ellenőrzések (folytatás)

■■Felső és alsó horog

Gyakori ellenőrzések

Tétel
A horog
nyithatósága
és kopása

Ellenőrzési módszer
•• E
 llenőrizze
szemrevételezéssel és
mérje meg nóniuszos
tolómércével.
Beütött jelölés

Kritérium

•• Hasonlítsa össze az a, b és c méreteket
a vásárláskori méretekkel. Ellenőrizze,
hogy a méretek belül vannak-e a
Kötelező
megadott kritériumokon.

a
c

2

Mért érték (mm)

Határérték

‘a’ méret

Vásárláskor ne lépje túl a méretet

‘b’ méret
‘c’ méret

Elektromos láncos emelő (ER2) gyakori ellenőrzési feladatai

Cserélje ki a horgot.

LEGYEN ÓVATOS

Balesetet vagy anyagi kárt okozhat, ha
olyan horgokat használ, amelyeknél
ezek a méretek nagyobbak a megadott
kritériumoknál.

b

70

Sikertelen ellenőrzés esetén

A kopás nem lehet több 5%-nál.

•• Az alábbi táblázat a névleges szabványértékeket
mutatja. Ne feledje, hogy ezek az értékekhez a
kovácsolás miatt tolerancia tartozik.
ER2 Emelő szervizélettartama vagy kritériuma
(ne legyen a határérték alatt)
Kód

Teherbírás

ER2-001H/IH/HD

125kg

ER2-003S/IS/H/IH/HD

250kg

‘a’ méret
(mm)

‘b’ méret (mm)

‘c’ méret (mm)

Szokásos Szokásos Határérték Szokásos Határérték

ER2-005L/IL/LD
ER2-005S/IS/SD
ER2-010L/IL/LD
ER2-010S/IS/SD
ER2-016S/IS/SD
ER2-020L/IL/LD
ER2-020S/IS/SD

Alakváltozás,
repedés,
korrózió

•• E
 llenőrizze
szemrevételezéssel.

45,0

17,5

16,6

23,5

22,3

1t

50,0

22,5

21,4

31,0

29,5

1,6t

60,0

26,5

25,2

36,5

34,7

69,0

31,5

29,9

43,5

41,3

500kg

2t

ER2-025S/IS/SD

2,5t

ER2-032S/IS/SD

3,2t

73,0

34,5

32,8

47,5

45,1

ER2-050S/IS/SD

5t

83,0

42,5

40,4

56,0

53,2

•• N
 em látható csavarodás vagy hasonló
alakváltozás
•• Nincs mély vágás
•• Nincs kilazult csavar és anya, különben kieshet
•• Nincs nagyobb korrózió
•• Nincs rajta idegen anyag, például fémpor

Cserélje ki a horgot.

■■A ház periférikus alkatrészei
●● Használjon ellenőrző állást, hogy az elektromos láncos emelőt közelről is megvizsgálhassa.

Tétel

•• E
 llenőrizze
szemrevételezéssel.

Kritérium
•• Biztonságosan rögzítve van a géptesthez
•• Nem sérült, nem használódott el és nem
látható alakváltozás
•• Ellenőrizze, hogy a láncgyűjtő belsejében nem
került idegen anyag.
✻✻ Erre különösképpen vigyázzon, ha az
elektromos láncos emelőt kint használják.
•• Győződjön meg róla, hogy a teheremelő lánc
terhe kisebb, mint a láncgyűjtő kapacitása.

VESZÉLY

Ellenkező esetben láncgyűjtő leeshet
és súlyos, akár halálos sérülést is
okozhat.

Cserélje ki a
láncgyűjtőt.
Dobja ki a
láncgyűjtőből az
idegen anyagot.

Ha a láncgyűjtő
kapacitása kisebb,
mint a teheremelő
lánc terhe, cserélje
ki a láncgyűjtőt “A
láncgyűjtő felszerelése”
részben leírtaknak
megfelelően.

■■Elektromágneses fék
Tétel
Indítások
száma

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze az indítások
számát az üzemóra, és
indításszámlálóval.

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Az indítások száma nem érheti el az egymilliót.
✻✻ Becsülje meg a hátralévő időt az
egymillió indítás eléréséig.

Hajtsa végre
az ellenőrzést
az “Útmutató a
fékellenőrzéshez”
(91. o.) c. rész alapján.

(folyt. következik)

2
Elektromos láncos emelő (ER2) gyakori ellenőrzési feladatai

•• A megkopott láncgyűjtőt ne
használja.
•• A teheremelő lánc terhénél
Kötelező
nagyobb kapacitású láncgyűjtőt
használjon.

Sikertelen ellenőrzés esetén

Gyakori ellenőrzések

Láncgyűjtő

Ellenőrzési módszer
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Gyakori ellenőrzések (folytatás)

■■Nyomógombos kapcsoló

Gyakori ellenőrzések

Tétel

2
Elektromos láncos emelő (ER2) gyakori ellenőrzési feladatai

Kritérium

A nyomógombos •• Ellenőrizze szemrevételezéssel •• Sérülésmentes, alakja nem változott meg és a
kapcsoló háza
és ellenőrizze a működését.
csavarok nem lazák.
•• A nyomógombos kapcsolók könnyen
működtethetők.
•• A vészleállítógomb aktiválható, ill. a vészleállítás
törölhető.

Nyomógombos
kapcsoló
vezérlőkábel

72

Ellenőrzési módszer

Sikertelen ellenőrzés esetén
Cserélje le a
nyomógombos kapcsolót.

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel. •• A nyomógombos kapcsoló kábele biztonságosan Kötözze/csatlakoztassa a
csatlakozik.
nyomógombos kapcsoló
•• A védőhuzal úgy csatlakozik a házhoz, hogy
kábelét és a védőhuzalt
a nyomógombos kapcsoló kábelét nem lehet
megfelelően a házhoz.
A géptest
közvetlenül megfeszíteni a nyomógombos
kapcsoló húzásával.

Biztonsági huzal

Nyomógombos
kapcsoló vezérlőkábel

•• Sérülésmentes

Cserélje le a
függőkapcsoló kábelét.

■■Tápellátás
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• A tápkábel megfelelő hosszú.
•• Sérülésmentes
•• Az biztonságosan csatlakozik

Cserélje le a tápkábelt.

Kábeltartó

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel és
mozgassa azt kézzel.

•• Sérülésmentes
•• Akadálymentesen mozog
•• Egyenlő távolságoknál legyen rögzítve A
megfelelő távolság 1,5 m

Szerelje fel újra a
kábeltartókat úgy, hogy
azok ne akadályozzák a
kábel mozgását.

Gyakori ellenőrzések

Tápkábel

Tartóhuzal

2

Kábeltartó
Tápkábel

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Nem lóghat be

Szüntesse meg a
belógást.

■■Funkció és teljesítmény
●● Ellenőrizze a következőket teher nélkül.

Tétel
Szokatlan
hangok

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze a fogaskerekek,
a motor és az emelőlánc
által keltett hangokat üzem
közben, de terhelés nélkül.

MEGJEGYZÉS
A keletkező hangok ellenőrzése
egy fontos ellenőrzési
szempont. Mindig figyeljen
az elektromos láncos emelő
által gerjesztett hangokra.

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Nem adhat (nak) ki az emberi fület irritáló hangot
•• A motor nem adhat ki síró hangot, a fék nem
adhat ki csikorgó hangot
•• Nem adhat (nak) ki szokatlan hangot

Cserélje ki a hibás
alkatrészt.

•• Az emelőlánc nem adhat ki csattogó hangot

Ellenőrizze az emelőláncot.
(Lásd a 69. oldalon)

(folyt. következik)

Elektromos láncos emelő (ER2) gyakori ellenőrzési feladatai

Tartóhuzal
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Gyakori ellenőrzések (folytatás)

■■A motoros meghajtású futómacska (MR2) gyakori ellenőrzése
■■Megjelenés

Gyakori ellenőrzések

Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Darusín

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Alakja nem változhat meg jelentősen és
legyen sérülésmentes

Ellenőrizze a tételeket a
2. fejezet “Rendszeres
ellenőrzés” – “Darusín”
c. részében ismertetettek
alapján. (86. o.)

Olajozás
(fogaskerekek)

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Olajozza meg a követelményeknek
megfelelően

Használjon olajat a
fogaskerekeken.

A motoros meghajtású futómacska (MR2) gyakori ellenőrzése / A manuális futómacska (TS2) gyakori ellenőrzése

2

74

■■Nyomógombos kapcsoló, tápellátás
Végezze el az ellenőrzést az elektromos láncos emelő (ER2) “Gyakori ellenőrzés tételei” alapján. (72. és 73. o.)

■■A kézi haladású futómacska (TS2) gyakori ellenőrzése
■■Megjelenés
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Összeköttetés

•• Rázza meg a kézi haladású
futómacskát annak
ellenőrzéséhez.

•• A motoros meghajtású futómacska kissé
elmozdul jobbra és balra.

Rögzítse egymáshoz az
elektromos láncos emelőt és
a kézi haladású futómacskát
biztonságosan.

Darusín

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Alakja nem változhat meg jelentősen és
legyen sérülésmentes

Ellenőrizze a tételeket a
2. fejezet “Rendszeres
ellenőrzés” – “Darusín”
c. részében ismertetettek
alapján. (86. o.)

Olajozás
(fogaskerekek)

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Olajozza meg a követelményeknek
megfelelően

Használjon olajat a
fogaskerekeken.

Rendszeres ellenőrzések
■■A rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos általános problémák

Kötelező

•• Tegye az elektromos láncos emelőt a földre vagy egy munkaasztalra, ha azt ellenőrzi.
•• A rendszeres ellenőrzés befejezte után ellenőrizze az elektromos láncos emelő funkcióit és megfelelő
működését.
· Hordjon elektromosan szigetelő kesztyűt a feszültség méréséhez.
· Az elektromos jellemzők méréséhez (szigetelés-ellenállás) kapcsolja le az áramot (a feszültségmérés kivételével).
A fenti utasítások figyelmen kívűl hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

■■A kétsebességes VFD modellel kapcsolatos általános problémák

Rendszeres ellenőrzések

VESZÉLY

VESZÉLY

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat vagy tönkreteheti a VFD-t.

MEGJEGYZÉS
A rendszeres ellenőrzések során hajtsa végre a napi ellenőrzés feladatait is.

●● Szerelje szét az elektromos láncos emelőt és ellenőrizze annak helyes, hibátlan alkatrészekből álló
összeszerelését.
●● Lásd a Függeléket - “Műszaki dokumentáció” (122. o.) a termék kialakításával és a termék egyes
alkatrészeinek neveivel kapcsolatban.

(folyt. következik)

2
A rendszeres vizsgálattal kapcsolatos általános problémák / A kétsebességes VFD modellel kapcsolatos általános problémák

Tilos

•• Ne módosítsa a VFD paramétereket.
Ha a paramétereket módosítani kell, akkor kérjen ehhez segítséget a legközelebbi viszonteladónktól vagy a KITO
vállalattól.
•• A kikapcsolás utáni 5 percben ne végezzen munkát a terméken, például azt ne tartsa karban vagy ellenőrizze
ezen időtartam alatt.
Várja meg, míg a VFD belsejében található kondenzátor teljesen elveszíti a töltését.
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét, mert az a használat közben felmelegszik (forró).
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét a leállítás utáni első 30 percben.
•• Használjon eredeti KITO VFD-t.
A VFD-nek a KITO speciális követelményeinek is meg kell felelnie. Győződjön meg, hogy csak eredeti VFD-t használ.
•• Ne módosítsa a VFD csatlakozását.
Ha a vezetékeket valamilyen okból leválasztották, akkor csatlakoztassa őket újra a vezérlő fedelének belsejében
található kapcsolási rajznak megfelelően.
•• Ne végezzen feszültség/ellenállás képesség tesztet az áramkörön addig, amíg a VFD is csatlakoztatva van.
•• Ne kapcsolja le a terméket annak használata közben.
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai
Rendszeres ellenőrzések

■■Felső és alsó horog
Tétel
Indítások
száma

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai
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Kritérium

•• Ellenőrizze az indítások
számát a CH mérőműszerrel.

•• Az indítások száma nem haladhatja meg
az útmutatóban megadott a cserére előírt
indítások számát.

Sikertelen ellenőrzés esetén
Cserélje le a felső és az
alsó horgot.

■■A ház periférikus alkatrészei
Tétel
Lánc
A - vezető

2

Ellenőrzési módszer

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja
nem változhat meg jelentősen és legyen
sérülésmentes.
•• Ne legyen rajta sérülés az emelőlánc ütései
miatt.

Cserélje le az ‘A’ láncvezetőt

FIGYELEM
‘A’ láncvezető

•• A z ütéses sérüléseket a
rendellenes használat okozza,
p éldául ha a ter het ne m
Kötelező
függőlegesen emelik fel. Ha
a láncvezető kopott, akkor az
emelőlánc is kopott lehet. Lásd
az emelőlánc kopás tételét és
ellenőrizze a kopást.
Az emelőlánc kopás ellenőrzésének
elhagyása személyes sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.

Tétel
Lánc-rugó

Ellenőrzési módszer

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel az alakját,
beállítását (alakváltozását).

Cserélje ki a lánc-rugót.

Rendszeres ellenőrzések

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel és
ellenőrizze a méreteit.

Kritérium

FIGYELEM
•• A csillapító gumi és a lánc-rúgó
alakváltozását a súrlódótárcsás
tengelykapcsoló és a korlátozó
kapcsoló túlzott használata okozza.
Kötelező
Üzemeltesse az elektromos
láncos emelőt a rendeltetésének
megfelelően.
Különben balesetet vagy anyagi
károkat okozhat.

Méretszabványok

A Lánc-rugó hasznos élettartamához
megadott határérték az adott terheléshez (Az
nem lehet kisebb a megadott határértéknél).

ER2-016S
ER2-016IS/SD
ER2-020L
ER2-020IL/LD
ER2-020S
ER2-020IS/SD
ER2-025S
ER2-025IS/SD
ER2-032S
ER2-032IS/SD
ER2-050S
ER2-050IS/SD

Ütköző

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

Teherbírás
1,6t

A lánc-rugó hossza
Szokásos Határérték
–

–

70

67

85

81

2,5t

75

72

3,2t

135

129

5t

135

129

2t

•• Az ütközőt biztonságosan kell rögzíteni
az emelőlánc nem-emelő oldalának
harmadik láncszeméhez.

Rögzítse az ütközőt a
harmadik láncszemhez.

•• Nem mutathat kopást, alakja nem
változhat meg és legyen sérülésmentes
•• Akadálymentesen mozog
•• Tiszta (szennyeződésmentes)

Cserélje le a korlátozó kart.
Szerelje szét a korlátozó
kart és tisztítsa azt meg.

Csillapító
gumi
Ütköző

Korlátozó kar

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel és
mozgassa azt kézzel.

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

Kód

2

Korlátozó kar

(folyt. következik)
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

Rendszeres ellenőrzések

Tétel

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

2

Lánc-csap
(csak dupla
típus)

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel és mérje
meg nóniuszos tolómércével.
d
Lánc-csap

D csatlakozó
járom
(csak dupla
típus)
A lánc-csap
rögzítőfurat
alakváltozása
Tengelyvisszatartó
kapocs

•• Mérje meg az a és b méreteket
nóniuszos tolómércével.

a

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Alakja nem változhat meg jelentősen és
legyen sérülésmentes
A lánc-csap szerviz-élettartama
(Ne legyen kisebb a határértéknél.)
Kód

Cserélje ki a lánc-csapot.

Átmérő d (mm)
Szokásos

Határérték

032S/IS

10,8

10,3

050S/IS

12,9

12,3

•• Az a (vertikális) és b (oldalirányú) méretek
közötti különbség legyen kisebb mint
0,5 mm.
•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja nem
változhat meg jelentősen.

Cserélje a D csatlakozó
jármot.

•• Nem mutathat kopást, alakja nem változhat
meg és legyen sérülésmentes.
•• Biztonságosan - meglazulás nélkül - legyen
rögzítve.

Cserélje le a
tengelyvisszatartó kapcsot.

b

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.

Tengelyvisszatartó kapocs

■■Olaj
Tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Olajfolyás

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• A hajtómű olaj nem folyhat a tömítéseknél,
az olajtömítéseknél és a csatlakozóknál.

Cserélje le a tömítést és az
olajtömítést.

Olaj
mennyisége és
szennyeződése

•• Ellenőrizze az olajszintet az
erre szolgáló nyíláson. (Az
olajszint ellenőrző nyílás
helye az egyes modelleknél
eltér. Lásd 40. o.)

•• Az olajszint eléri az olajellenőrző nyílást.

Cserélje le az olajat.

Olajszintellenőrző nyílás

Olajszintellenőrző nyílás

•• Ellenőrizze az üzemórák
számát az üzemóra
számlálóval.
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Kritérium

•• Ellenőrizze az elektromos láncos emelő olajszintjét a mechanikus fékes
súrlódótárcsás tengelykapcsolónál a felső olajsapkán keresztül (nyíllal jelölve).
(Ne nyissa ki az oldalsó olajellenőrző-nyílást. Különben az olaj kifolyik.) Az
olajszint ellenőrzésekor helyezze a nívópálcát az olajszintellenőrző-nyílásba,
döntse meg az nívópálcát enyhén, hogy láthassa az olajszintet.
•• A furat és az olajszint távolságának 75 mm-nek kell lennie a B méretű háznál,
100 mm-nek a C/D méretű háznál, 120 mm-nek az E méretű háznál és
130 mm-nek az F méretű háznál.
•• A hajtóműolaj megfelelő viszkozitással
rendelkezik, és nem szennyezett.
•• Használja az “Útmutató és óvintézkedések
a hajtómű olajcseréjével kapcsolatban” c.
részt referenciaként az olajcseréhez. (90. o.)

■■Elektromágneses fék
Tétel

Rés

•• Távolítsa el a fék burkolatát
és ellenőrizze azt
szemrevételezéssel.

•• Mérje meg a rést
hézagmérővel.

Kritérium
•• A csavarok nem lehetnek lazák.

Szorítsa meg a
csavarokat.

•• Legyen hiba és sérülésmentes.

Cserélje le az
elektromágneses féket.

•• Elektromágneses fék rés-határértéke
(nem haladhatja meg a határértéket)

Cserélje le az
elektromágneses féket.

Egysebességes modell

Kerékagy csukló
(kinagyított: felső nézet)

Fék
Állórész
Barázdált agy típus

Fék-hézag
(kinagyítva)

Oldalnézet

Kód
ER2-001H
ER2-003S
ER2-005L
ER2-003H
ER2-005S
ER2-010L
ER2-010S
ER2-016S
ER2-020L
ER2-020S
ER2-032S
ER2-025S
ER2-050S

Rés
határérték
(mm)

0,75

1,10

Kétsebességes VFD modell
Kód
ER2-001IH
ER2-003IS
ER2-005IL
ER2-003IH
ER2-005IS
ER2-010IL
ER2-010IS
ER2-016IS
ER2-020IL
ER2-020IS
ER2-032IS
ER2-025IS
ER2-050IS

2

Rés
határérték
(mm)
0,60

0,40

0,50

Rés

VESZÉLY
•• Ne módosítsa vagy szerelje szét
az elektromágneses féket.
Tilos

Az elektromágneses fék módosítása
vagy szétszerelése súlyos vagy
halálos balesetet okozhat.

Kerékagy
csukló

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja nem
változhat meg jelentősen.
•• A kerékagy rúgó legyen a helyén.

Cserélje le a
kerékagyat és az
elektromágneses féket.

Indítások
száma

•• Ellenőrizze az indítások
számát az üzemóra
számlálóval.

•• Az indítások száma nem érheti el az egymilliót.

Ha az indítások
száma meghaladja az
egymilliót, akkor hajtsa
végre az ellenőrzést
az “Útmutató a
fékellenőrzéshez”
(91. o.) c. rész alapján.

(folyt. következik)

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

Négyzet alakú agy típus

Sikertelen ellenőrzés esetén

Rendszeres ellenőrzések

Megjelenés

Ellenőrzési módszer
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■Meghajtás

Rendszeres ellenőrzések

Tétel

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

2

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Csapágy

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel és
forgassa meg kézzel a
csapágyat.
•• Ellenőrizze az üzemórák
számát az üzemóra
számlálóval.

•• Nem mutathat veszélyes eltéréseket, például
jelentős kopást, alakváltozást vagy sérülést.
Akadálymentesen forog.
•• Az üzemórák száma nem haladhatja meg
az útmutatóban megadott a cserére előírt
üzemórák számát. (Lásd referenciaként az
Útmutató a csapágy cseréjéhez c. részt (92. o.).)

Cserélje le a csapágyat.

Emelő
fogaskerék, B
fogaskerék,
hajtókerék

•• Szerelje szét az elektromos
láncos emelőt és ellenőrizze
a nyíllal jelölt területeket.
•• Ellenőrizze az üzemórák
számát az üzemóra
számlálóval.

•• Nem mutathat jelentős kopást.
•• Sérülésmentes.
•• Az üzemórák száma nem haladhatja meg
az útmutatóban megadott a cserére előírt
üzemórák számát.
(Lásd referenciaként az “Útmutató a csapágy
cseréjéhez” c. részt (91. o.).)

•• Cserélje le a
fogaskereket.
•• Cserélje le a
hajtókereket.
•• Ezzel egyidőben
cserélje le az olajat.

•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja nem változhat
meg jelentősen és legyen hiba és sérülésmentes.
•• A zárópecek nem mutathat jelentős kopást,
alakja nem változhat meg jelentősen.

Cserélje le a
súrlódótárcsás
tengelykapcsolót.

Barázda
Motortengely
Forgórész

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel
•• Ellenőrizze az üzemórák
számát az üzemóra
számlálóval.

VESZÉLY
•• Ne módosítsa vagy szerelje szét a
súrlódótárcsás tengelykapcsolót.
Tilos

A súrlódótárcsás tengelykapcsoló
módosítása vagy szétszerelése súlyos
vagy halálos balesetet okozhat.

•• Az üzemórák száma nem haladhatja meg az
útmutatóban megadott a cserére előírt üzemórák
számát.
(Lásd referenciaként az “Útmutató a csapágy
cseréjéhez” c. részt (91. o.).)
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Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus
fékkel

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.
•• Ellenőrizze az üzemórák
számát az üzemóra
számlálóval.

•• N
 em mutathat jelentős kopást, alakja nem változhat
meg jelentősen és legyen hiba és sérülésmentes.
•• A zárópecek nem mutathat jelentős kopást,
alakja nem változhat meg jelentősen.

Cserélje le a zárópecket
és a mechanikus fékes
súrlódótárcsás
tengelykapcsolót.

VESZÉLY
•• Ne módosítsa vagy szerelje szét a
mechanikus fékes súrlódótárcsás
tengelykapcsolót.

Tilos

A mechanikus fékes súrlódótárcsás
tengelykapcsoló módosítása vagy
szétszerelése súlyos vagy halálos
balesetet okozhat.

•• A
 z üzemórák száma nem haladhatja meg az
útmutatóban megadott a cserére előírt üzemórák
számát.
(Lásd: “Útmutató a fogaskerék alkatrészek
cseréjéhez” c. részt (91. o.))
•• S
 zerelje szét az emelőtárcsát és
ellenőrizze szemrevételezéssel.
•• Mérje meg vastagságát
nóniuszos tolómércével.
Kopott rész

Vastagság
Gyári vastagság

A szabadonfutó
tárcsa kopása
és repedése

•• S
 zerelje szét az emelőtárcsát és
ellenőrizze szemrevételezéssel.
•• Mérje meg vastagságát
nóniuszos tolómércével.
Kopott rész

Gerinc

Vastagság
Gyári vastagság

•• N
 em mutathat jelentős kopást, alakja nem
változhat meg jelentősen.
•• A szabadonfutó bemélyedés és a gerincen lévő
ráfutási bemélyedés nem lehet kopott.

2
Cserélje az
emelőtárcsát.

MEGJEGYZÉS
Ha a z emelőtárcsa kopot t , akkor a z
emelőlánc is kopott lehet. Lásd az emelőlánc
kopás tételét és ellenőrizze a kopást.

•• E
 melőtárcsa és Szabadonfutó tárcsa hasznos
szerviz-élettartama (Ne legyen kisebb a határértéknél)
Kód
ER2-001H/IH/HD
ER2-003S/IS/SD
ER2-003H/IH/HD
ER2-005L/IL/LD
ER2-005S/IS/SD
ER2-010L/IL/LD
ER2-010S/IS/SD
ER2-016S/IS/SD
ER2-020L/IL/LD
ER2-020S/IS/SD
ER2-032S/IS/SD
ER2-025S/IS/SD
ER2-050S/IS/SD

Vastagság (mm)
Teherbírás
(T)
Szokásos Határérték
125 kg
1,5
1,0
250 kg
500 kg

3,0

2,0

1

4,5

3,0

6,5

4,3

7,3

4,9

Cserélje a szabadonfutó
tárcsát.

1,6
2
3,2
2,5
5

Olajtömítés és
tömítés

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.

•• Ne legyen rajta alakváltozás vagy repedés.
•• Nem szivároghat az olaj belőle.

Cserélje az olajtömítést
és a tömítést.

V-gyűrű

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.
•• Ellenőrizze az üzemórák számát
az üzemóra számlálóval.

•• Ne legyen rajta alakváltozás vagy repedés.
•• Üzemórák száma nem lehet 200-nál több.

Hajtsa végre az ellenőrzést
az “Útmutató a V gyűrű
ellenőrzéshez” (92. o.) c.
rész alapján.
(folyt. következik)

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

Az emelőtárcsa
kopása és
repedése

Rendszeres ellenőrzések

Tétel
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■Elektromos berendezések

Rendszeres ellenőrzések

Tétel
Elektromos
alkatrészek

Ellenőrzési módszer
•• T
 ávolítsa el a vezérlő
fedelét és ellenőrizze
szemrevételezéssel az
elektromos alkatrészeket.
•• Ellenőrizze az indítások
számát az üzemóra
számlálóval.

Vezetékek

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

2
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Szennyeződés
és idegen
anyagok
VFD

•• E
 llenőrizze az alkatrészek
élettartamát
(lásd VFD kézikönyv.)

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Nem lehetnek sérült vagy megégett alkatrészek.
•• A csavarok nem lehetnek lazák. Az elektromos
alkatrészeknek biztonságosan kell rögzítve
lenniük.
•• A z indítások száma nem haladhatja meg
az útmutatóban megadott a cserére előírt
indítások számát.

Cserélje a sérült vagy
kiégett alkatrészt.
Szerelje fel
biztonságosan az
elektromos alkatrészt.
Cserélje ki az
elektromos alkatrészt,
ha lejárt életideje.

•• A
 huzalozásnak szorosan kell csatlakoznia az
elektromos alkatrészekhez.
•• A csatlakozókat biztonságosan kell rögzíteni.
•• A huzalok nem lehetnek megtörve vagy
megégve.

A vezetékeket szorosan
csatlakoztassa.

•• Nem lehet rajta vízcsepp vagy idegen anyag.

Távolítsa el az idegen
anyagot.

•• E
 lektrolitkondenzátor: 3000 óra (használattól
függően)

•• Cserélje a VDF-et.

Cserélje újra a
vezetékeket a 3. fejezet
“Útmutató a hibák
okaival és elhárításukkal
kapcsolatban” alapján.
(94 - 96 o.)

■■Elektromos jellemzők mérése
Tétel

Ellenőrzési módszer

Forrás
feszültség

•• M
 érje meg a feszültséget
áramkörvizsgálóval.

Kritérium
•• A
 fogadó csatlakozáson a névleges feszültség
forrásfeszültsége ± 10 % értéknek kell lennie,
amikor terheléssel működtetik.

Sikertelen ellenőrzés esetén
Csak az előírt
feszültségen
üzemeltesse.

VESZÉLY
•• Legyen óvatos a feszültség
ellenőrzése során, nehogy
áramütés érje.
Kötelező Az áramütés súlyos, akár halálos

sérüléseket is okozhat.

Szigetelés
ellenállás

•• M
 érje meg a szigetelés
ellenállását szigetelésmérővel.
(Áram alatt lévő és áram
alatt nem lévő részek közötti
ellenállás ··· R(L1), S(L2) és
T(L3) és a testelővezeték
mindegyik fázisa)

•• A szigetelési ellenállásnak 5 MΩ vagy
magasabbnak kell lennie.

VESZÉLY
•• Kapcsolja ki a berendezést, ha a
szigetelés ellenállását méri.
Kötelező

Ha a szigetelés ellenállását bekapcsolt
gépnél végzi, az súlyos vagy halálos
balesetet okozó áramütést okozhat.

Cserélje ki a géptestet.

Tétel

•• Mérje meg a földelési
ellenállást mérőműszerrel.

Kritérium
•• földelési ellenállás 100Ω vagy annál kevesebb

VESZÉLY

Sikertelen ellenőrzés esetén
Készítsen megfelelő
földelést.

•• Kapcsolja le a berendezést, ha a
földelési ellenállását méri.
Kötelező

Ha a földelési ellenállás bekapcsolt
gépnél végzi, az súlyos vagy halálos
balesetet okozó áramütést okozhat.

■■Funkció és teljesítmény

Rendszeres ellenőrzések

Földelési
ellenállás

Ellenőrzési módszer

VESZÉLY

2

•• Az egyes alkatrészek ellenőrzése után, ellenőrizze a működést a működés ellenőrzés vizsgálattal.
A működés ellenőrzésének elmulasztása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

●● Hajtsa végre a következő ellenőrzéseket teherrel.

Tétel
Működés
ellenőrzése

Ellenőrzési módszer

Kritérium

•• Hajtsa végre a napi
ellenőrzés tételeit, teherrel.
(Lásd a Napi ellenőrzés
tételeit. (24. o.))

VESZÉLY

Kötelező

•• A terhelés nélküli tesztek után
ne felejtse a teherbírás tesztet is
elvégezni.
Ha a teherbírás teszt előtt nem végzi
el a terhelés nélküli tesztet, akkor az
súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Sikertelen ellenőrzés esetén
Szerelje szét az
elektromos láncos
emelőt és ellenőrizze
annak helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.

•• Lásd a “Napi ellenőrzés tételeit”. (24. o.)

Fék

•• Üzemeltesse az elektromos
láncos emelőt teherrel, majd
állítsa le.

•• Az üzemeltetés leállításához a féknek azonnal
be kell avatkoznia és a motornak le kell állnia.

Fel/Le: A fékútnak az egy percnyi idő alatt
megtett távolság 1%-ának vagy annál kisebb
értéknek kell lennie.

Szerelje szét a féket
és ellenőrizze annak
helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.

(folyt. következik)

Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatai

Kötelező
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■A motoros meghajtású futómacska (MR2) rendszeres ellenőrzése
Rendszeres ellenőrzések

■■Fék

Tétel
Megjelenés

A fékpofák
kopása

Ellenőrzési módszer

Kritérium

•• Szerelje szét a féket
és ellenőrizze azt
szemrevételezéssel.

•• A fékdobon és a motorházon nem lehetnek
alakváltozások, hibák vagy sérülések.

Cserélje le az
alkatrészt.

•• A fékrúgó nem mutathat kopást, alakja nem
változhat meg és legyen sérülésmentes.

Cserélje le a fékrúgót.

•• Szerelje szét a féket és
mérje meg a kopást.

Futómacska-fék szerviz-élettartama
(Ne legyen kisebb a határértéknél.)

Cserélje le a
motorházat.

Sebesség

Fékpofa
Motorburkolat

Sikertelen ellenőrzés esetén

Méret

Egysebességes

B'

Kétsebességes (VFD)

Szokásos Határérték

B

32,5

31,0

A motoros meghajtású futómacska (MR2) rendszeres ellenőrzése

2

84

Fékdob

B

■■A ház alkatrészei
Tétel
Kerék

Ellenőrzési módszer

Kritérium

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a D és d méreteket
nóniuszos tolómércével.

•• A
 lakja nem változhat meg jelentősen és legyen
sérülésmentes
•• Kerék kopás-határértéke
(Ne legyen kisebb a határértéknél.)

I • H gerenda kereke (0,5 - 5t )
d

D

Mérje meg a külső átmérőjét
XXXXXXXXXX
nóniuszos tolómércével.
D

Oldalgörgő

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a kopott alkatrész
külső átmérőjét nóniuszos
tolómércével.
Külső átmérő

Teherbírás (T)

Gerenda típusa

125, 250, 500 kg

I·H

Sikertelen ellenőrzés esetén
Cserélje le a kereket.

D (mm)

d (mm)

Szokásos Határérték Szokásos Határérték
95

91

91,5

87,5

1

I·H

95

91

91,5

87,5

1,6, 2

I·H

110

105

106

101

2,5, 3,2

I·H

125

118

121

114

5

I·H

140

132

135

127

•• Alakja nem változhat meg jelentősen és legyen
sérülésmentes
•• Oldalgörgő kopás-határértéke
(Ne legyen kisebb a határértéknél.)
Teherbírás (T)
125, 250, 500 kg
1
1,6, 2
2,5, 3,2
5

Külső átmérő (mm)
Szokásos
Határérték
38
37
38
37
43
42
43
42
55
54

Cserélje le az
oldalgörgőt.

Tétel
Emelőrúd

Ellenőrzési módszer

Tengely átmérője

Függesztő
elem

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a furat átmérőjét
nóniuszos tolómércével.

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja nem
változhat meg jelentősen.
•• A jelentős alakváltozást mutató rúd elérte a
hasznos szerviz-élettartama végét.
•• A furat és a rúd kopás-határértéke a saját
átmérőjük 5%-a.

Cserélje le az emelőrudat.

•• A függesztő elem legyen stabilan rögzítve a
felső csaphoz és a járom-csavarhoz.
•• A furat kopás-határértéke saját átmérőjének
5%-a.

Cserélje le a függesztő
elemet.

•• Legyen sérülésmentes, ne legyen repedezett
vagy törött és ne engedje kifolyni a kenőanyagot.

Cserélje le a fogaskerék-keret
tömítést.

•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja nem
változhat meg jelentősen és legyen sérülésmentes.

Cserélje le az alkatrészt.

Rendszeres ellenőrzések

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a rúd és a
furat átmérőit nóniuszos
tolómércével.

Kritérium

Fogaskerék-keret
tömítés

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
Fogaskerék-keret
tömítés

Fogaskerekek
és motortengely

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
Motortengely
Forgórész

(folyt. következik)

A motoros meghajtású futómacska (MR2) rendszeres ellenőrzése

Furat
átmérője

2
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■Darusín

Rendszeres ellenőrzések

Tétel

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• Ne tapadjon hozzá festék, olaj vagy idegen
anyag.
•• A kopás miatt ne legyen poros.

Tisztítsa le a darusínt.

Alakváltozás
és kopás

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel
a kopást és az alakváltozást
és mérje meg őket nóniuszos
tolómércével.

•• A gerenda keresztmetszete nem
deformálódhat - pl. csavarodás vagy nyíródás
következményeként.
•• Nem mutathat jelentős kopást a sínfelületen.
•• Hasznos szerviz-élettartam a B méret alapján:
a vásárláskori méret 95%-a (vagy több).
•• Hasznos szerviz-élettartam a c méret alapján:
a vásárláskori méret 90 %-a (vagy több).

Cserélje le vagy javítsa
ki a darusínt.

2

‘H’ gerenda

t
B

B

t

Sínrögzítő
csavar

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• A csavarok nem lehetnek lazák és nem
hiányozhatnak.

Rögzítse a csavarokat
biztonságosan.

Ütköző

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• A darusín mindkét végét el kell látni
megfelelően rögzített ütközőkkel.

Szorítsa meg az
ütközőket.

Ütköző

Ütköző

■■Relékábel
Tétel
Megjelenés

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

•• Ellenőrizze a kábel felületét
szemrevételezéssel.

•• A relékábel alakja nem változhat meg, az nem
lehet sérült. Az biztonságosan van rögzítve.

Cserélje le a relékábelt.

■■Elektromos berendezések és elektromos jellemzők
Lásd az Elektromos láncos emelő (ER2) rendszeres ellenőrzési feladatait (82. o.).
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Sikertelen ellenőrzés esetén

Sín felülete

‘I’ gerenda

A motoros meghajtású futómacska (MR2) rendszeres ellenőrzése

Kritérium

■■Funkció és teljesítmény

VESZÉLY
A működés ellenőrzésének elmulasztása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
Kötelező

●● Hajtsa végre a következő ellenőrzéseket teherrel.

Tétel
Működés
ellenőrzése

Ellenőrzési módszer

Kritérium

•• Hajtsa végre a napi
ellenőrzés tételeit, teherrel.
(Lásd a “Napi ellenőrzés
tételeit”. (24. o.))

VESZÉLY

Kötelező

•• A terhelés nélküli tesztek után
ne felejtse a teherbírás tesztet is
elvégezni.

Szerelje szét az
elektromos láncos
emelőt és ellenőrizze
annak helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.

•• Lásd a “Napi ellenőrzés tételeit”. (24. o.)

Fék

•• Üzemeltesse az elektromos
láncos emelőt teherrel, majd
állítsa le.

•• Az üzemeltetés leállításához a féknek azonnal
be kell avatkoznia és a motornak le kell állnia.
Fékút: A fékútnak az egy percnyi idő alatt
megtett távolság 10 %-ának vagy annál
kisebb értéknek kell lennie.
(A teher kilengése nélkül. Kivéve, ha a teher
már előtte is kilengett.)

Szokatlan
hangok

•• Üzemeltesse az elektromos
láncos emelőt teherrel, majd
állítsa le.

•• Nem adhat ki az emberi fület irritáló hangot.
•• A motor nem adhat ki síró hangot, a fék nem
adhat ki csikorgó hangot.

Szerelje szét a féket
és ellenőrizze annak
helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.

Szerelje szét az
elektromos láncos
emelőt és ellenőrizze
annak helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.

(folyt. következik)
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Ha a teherbírás teszt előtt nem végzi
el a terhelés nélküli tesztet, akkor az
súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Sikertelen ellenőrzés esetén

Rendszeres ellenőrzések

•• Az egyes alkatrészek ellenőrzése után, ellenőrizze a működést a működés ellenőrzés vizsgálattal.
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■A kézi futómacska (TSG/TSP) rendszeres ellenőrzése
Rendszeres ellenőrzések

■■A ház alkatrészei
Tétel
Kerék

Ellenőrzési módszer

Kritérium

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a D és t méreteket
nóniuszos tolómércével.

•• A
 lakja nem változhat meg jelentősen és legyen
sérülésmentes

t

D

0,5~3t

2

d
5t

A kézi futómacska (TSG/TSP) rendszeres ellenőrzése

•• Mérje meg a külső átmérőt
nóniuszos tolómércével.
Emelőrúd

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a rúd és a
furat átmérőit nóniuszos
tolómércével.
Tengely átmérője

Függesztő
elem

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.
•• Mérje meg a furat átmérőjét
nóniuszos tolómércével.

Cserélje le a kereket.

•• Kerék kopás-határértéke
(Ne legyen kisebb a határértéknél.)
Teherbírás

D

Sikertelen ellenőrzés esetén

D (mm)

Perem vastagsága (mm)

TSP

TSG

Szokásos

Határérték

Szokásos

Határérték

125, 250,
500 kg

–

60

58,5

3,2

2,5

1t

125, 250,
500 kg, 1 t

71

68,5

4

3,3

1,6 t, 2 t

85

83,5

4,5

3,8

2,5 t, 3,2 t

100

98,5

5

4,3

5t

118

112

9,6

6,7

•• Nem mutathat jelentős kopást, alakja nem
változhat meg jelentősen.
•• A jelentős alakváltozást mutató rúd elérte a
hasznos szerviz-élettartama végét.

Cserélje le az
emelőrudat.

•• A furat és a rúd kopás-határértéke a saját
átmérőjük 5%-a.

•• A függesztő elem legyen stabilan rögzítve a
felső csaphoz és a járom-csavarhoz.
•• A furat kopás-határértéke saját átmérőjének
5%-a.

Cserélje le a függesztő
elemet.

Furat átmérője

■■Darusín
Tétel
Sín felülete

88

Ellenőrzési módszer
•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

Kritérium
•• Ne tapadjon hozzá festék, olaj vagy idegen
anyag.
•• A kopás miatt ne legyen poros.

Sikertelen ellenőrzés esetén
Tisztítsa le a darusínt.

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

Alakváltozás
és kopás

•• Ellenőrizze szemrevételezéssel
a kopást és az alakváltozást
és mérje meg őket nóniuszos
tolómércével.

•• A gerenda keresztmetszete nem
deformálódhat - pl. csavarodás vagy nyíródás
következményeként
•• Nem mutathat jelentős kopást a sínfelületen
•• Hasznos szerviz-élettartam a B méret alapján:
a vásárláskori méret 95%-a (vagy több)
•• Hasznos szerviz-élettartam a c méret alapján:
a vásárláskori méret 90%-a (vagy több)

Cserélje le vagy javítsa
ki a darusínt.

‘I’ gerenda

‘H’ gerenda

t
B

B

t

Sínrögzítő
csavar

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• A csavarok nem lehetnek lazák és nem
hiányozhatnak

Rögzítse a csavarokat
biztonságosan.

Ütköző

•• Ellenőrizze
szemrevételezéssel.

•• A darusín mindkét végét el kell látni
megfelelően rögzített ütközőkkel.

Szorítsa meg az
ütközőket.

Ütköző

■■Funkció és teljesítmény

VESZÉLY
•• Az egyes alkatrészek ellenőrzése után, ellenőrizze a működést a működés ellenőrzés vizsgálattal.
A működés ellenőrzésének elmulasztása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
Kötelező

●● Hajtsa végre a következő ellenőrzéseket teherrel.

Tétel
Működés
ellenőrzése

Ellenőrzési módszer
•• Hajtsa végre a napi ellenőrzés
tételeit, teherrel. (Lásd a Napi
ellenőrzés tételeit. (24. o.))
Kötelező

Kritérium

Sikertelen ellenőrzés esetén

VESZÉLY

Szerelje szét az
elektromos láncos
emelőt és ellenőrizze
annak helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.

•• A terhelés nélküli tesztek után
ne felejtse a teherbírás tesztet is
elvégezni.
Ha a teherbírás teszt előtt nem végzi
el a terhelés nélküli tesztet, akkor az
súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
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A kézi futómacska (TSG/TSP) rendszeres ellenőrzése

Ütköző

Rendszeres ellenőrzések

Tétel

•• Lásd a “Napi ellenőrzés tételeit”. (24. o.)
Szokatlan
hangok

•• Ellenőrizze az elektromos
láncos emelőt teherrel

•• Nem adhat ki az emberi fület irritáló hangot.

Szerelje szét az elektromos
láncos emelőt és ellenőrizze
annak helyes, hibátlan
alkatrészekből álló
összeszerelését.
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Az üzemóra számláló alapján szükséges alkatrészcserék ismertetése
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2. Fejezet

Ellenőrzés

Az üzemóra számláló alapján szükséges alkatrészcserék ismertetése
Az ellenőrzés során győződjön meg az indítások számáról és az üzemórákról, és ezen adatok alapján végezze el a
szükséges ellenőrzéseket és karbantartásokat.
Az egysebességes modellnél ellenőrizze az indítások számát és az üzemórákat az üzemóra számlálóval. (Lásd “Az
üzemórák és az indítások számának ellenőrzése (üzemóra számláló)”. (92. o.))
A kétsebességes VFD modellnél ellenőriztesse az indítások számát és az üzemórákat a VFD kijelzőn a karbantartási
mérnökkel az önálló “VFD kézikönyv” alapján.

■■Útmutató és óvintézkedések a hajtómű olajcserével kapcsolatban
Cserélje a hajtómű olajat a terhelés és az üzemórák függvényében.
●● Cserélje az olajat öt évenként akkor is, ha az üzemóra nem éri el a következőkben megadott üzemórákat.

Üzemórák a hajtómű olajcseréhez
Terhelés jellege
Könnyű

Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát szinte soha sem érik
el. Az emelőt rendszerint csak könnyű terhek emeléséhez használják.

Közepes

Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát elég gyakran elérik.
Az emelőt rendszerint csak közepes terhek emeléséhez használják.

Nehéz

Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát elég gyakran elérik.
Az emelőt rendszerint csak nehéz terhek emeléséhez használják.

Nagyon Abban az esetben, ha szinte mindig a teherbírás maximumát
nehéz emelik.

120 óránként

240 óránként

360 óránként
○

○
○
○

LEGYEN ÓVATOS
•• A hajtómű olajak műszaki jellemzői eltérnek. A nem megfelelő hajtómű olaj használata a teher leeséséhez
vezethet. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő hajtómű olajat használja.
Kötelező

A hajtómű olaj típusa és mennyisége egy adott ház mérethez
Műszaki adatok

Emelőfül olajmennyiség (ml)

ER2-001H, 001IH, 003S, 003IS

520

ER2-003H, 003IH, 005L, 005IL, 005S,
005IS, 005S, 005IS

540

Súrlódótárcsás

ER2-010L, 010IL

620

tengelykapcsoló

ER2-010S, 010IS

680

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus fékkel

90

Kód

ER2-016S, 016IS, 020L, 020IL

1300

ER2-020S, 020IS, 032S, 032IS

1900

ER2-025S, 025IS, 050S, 050IS

1900

ER2-001H, 001IH, 003S, 003IS

680

ER2-005L, 005IL

820

ER2-003H, 003IH, 005S, 005IS

900

ER2-010L, 010IL

1050

ER2-010S, 010IS

1100

ER2-016S, 016IS, 020L, 020IL

2000

ER2-020S, 020IS, 032S, 032IS

2500

ER2-025S, 025IS, 050S, 050IS

2700

Olaj gyártója

Olaj típusa

Eredeti KITO olaj

Eredeti KITO olaj

Eredeti KITO olaj

Eredeti KITO olaj

Cserélje a védőkapcsolót a következő kúszósebesség ráta és az indítások száma alapján. Cserélje a védőkapcsolót
öt évenként akkor is, ha az indítások száma nem éri el a következő értékeket.
A védőkapcsoló cseréjéhez meghatározott
indítások száma
Kúszás mértéke

200 000
indításonként

500 000
indításonként

1 millió
indításonként

Alacsony Rendes használat ritka kúszással

○

Közepes Rendes használat esetenkénti kúszással
Magas

○

Rendes használat félidős vagy több kúszással

○

MEGJEGYZÉS: · Egysebességes modellnél ellenőrizze az indítások számát az üzemóra számlálóval. (Lásd “Az üzemórák és az indítások
számának ellenőrzése (üzemóra számláló)”. (92. o.))
· A kétsebességes VFD modellnél ellenőriztesse az indítások számát és az üzemórákat a VFD kijelzőn a karbantartási
mérnökkel az önálló “VFD kézikönyv” alapján.

Az üzemóra számláló alapján szükséges alkatrészcserék ismertetése

■■Útmutató a védőkapcsoló karbantartásához és annak cseréjéhez

MEGJEGYZÉS

2

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő védőkapcsolót használja.

■■Útmutató a fékellenőrzéshez

Ha az indítások száma eléri az egymilliót, akkor ellenőrizze a fék-hézagot és hajtsa végre a következő műveletet a
fék-hézag alapján.
Ha az indítások száma eléri a kétmilliót, akkor cserélje le a teljes fék-egységet, függetlenül a fék-hézag méretétől.

A fék-hézag állapota

Művelet

A fék-hézag eléri a hézagra megadott határértéket.

Cserélje le a teljes féket.

A fék-hézag eléri a hézagra megadott határérték 50 ... 100%-át.

Ellenőrizze a féket minden 100 000 indítás után, amíg az el nem
éri a hézagra megadott határértéket.

A fék-hézag kevesebb, mint a hézagra megadott határérték 50%-a.

Ellenőrizze a féket minden 200 000 indítás után.

■■Útmutató a fogaskerék alkatrészek cseréjéhez (emelő fogaskerék,
B fogaskerék, hajtókerék, súrlódótárcsás tengelykapcsoló,
mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsoló)
Az alkatrészek cseréjéhez meghatározott üzemórák

800 óránként

1600 óránként

M5, 2m

–

Alkatrészek cseréje

M4, 1Am

Alkatrészek cseréje

–

A ház fajtája

■■Útmutató a (rotoros) motortengely cseréjéhez
Az alkatrészek cseréjéhez meghatározott üzemórák
A ház fajtája

400 óránként

M5, 2m

–

M4, 1Am

Használjon kenőanyagot
a barázdákon

800 óránként

1600 óránként

Használjon kenőanyagot
Alkatrészek cseréje
a barázdákon
Alkatrészek cseréje

–
(folyt. következik)
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Ellenőrzés

Rendszeres ellenőrzések (folytatás)

■■Útmutató a csapágy cseréjéhez
Az alkatrészek cseréjéhez meghatározott üzemórák

800 óránként

1600 óránként

M5, 2m

–

Alkatrészek cseréje

M4, 1Am

Alkatrészek cseréje

–

A ház fajtája

■■Útmutató a horog és a járom cseréjéhez

Cserélje a horgot és a jármot a következő terhelési fokozatok és az indítások száma alapján.

Az alkatrészek cseréjéhez meghatározott indítások száma
Terhelés jellege
Könnyű

Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát szinte soha sem érik el.
Az emelőt rendszerint csak könnyű terhek emeléséhez használják.

Közepes

Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát elég gyakran elérik.
Az emelőt rendszerint csak közepes terhek emeléséhez használják.

Nehéz

Abban az esetben, ha a teherbírás maximumát elég gyakran elérik.
Az emelőt rendszerint csak nehéz terhek emeléséhez használják.

Nagyon
Abban az esetben, ha szinte mindig a teherbírás maximumát emelik.
nehéz

10 millió
1,5 millió
2 millió
indításonként indításonként indításonként
○
○
○
○

■■Útmutató a V-gyűrű ellenőrzéshez

Alkalmazzon MOLITHERM No.2 kenőanyagot a V-gyűrűn minden 200 üzemóra után.
Lásd a “Termék kialakítása és az egyes alkatrészek nevei” c. részt (122. o.) a V-gyűrű elhelyezkedésével kapcsolatban.

Az üzemórák és az indítások számának ellenőrzése (üzemóra számláló)
■■Üzemóra számláló: Indítások számát/üzemórát kijelző eszköz
A védőkapcsoló ki- és bekapcsolásának (süllyesztések)
száma és az üzemórák száma (a motor süllyesztési ideje

órában × 2) látható.
Használja az értékeket az üzemállapot ellenőrzéséhez, a
karbantartási és a rendszeres ellenőrzésekhez.

Kijelző az LCD ablakon
①

<Az üzemóra számláló használata>
Nyissa ki a vezérlő fedelét és nyomja meg a gombot a
terminálpanel oldalán.
Az ① , ② és ③ kijelzés jelenik meg az LCD ablakban
egymás után, majd automatikusan eltűnnek.

②
③

Gomb

Adatok sorrendje
H
C

Emelő működési ideje, órában megadva

Indítások
száma

alsó számjegyek
felső számjegyek

① Üzemórák (A jobb oldali példán ez 1 089 óra)
② + ③ Indítások száma (A jobb oldali példán ez 2 031 091)
MEGJEGYZÉS: A kétsebességes VFD modell üzemórájával és indítások számával kapcsolatban lásd az önálló
“VFD Kézikönyvet ”, amely ismerteti az üzemórák és az indítások számának ellenőrzését.
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Hibaelhárítás
A fejezet ismerteti a hibák leggyakoribb okát és a hibák esetén ellenőrizendő
tételeket. Az elektromos láncos emelő javításához (és karbantartáshoz is) az
eszközt szét kell szerelni/össze kell szerelni. Lásd az önálló “Szétszerelési/
összeszerelési kézikönyvet” a műveletek megfelelő végrehajtásához.

■■Útmutató a hibaelhárításhoz...........................................................94
■■Biztonsági óvintézkedések. ............................................................98
■■Hibaelhárítás.....................................................................................99
•• Elektromos megtáplálás...............................................................99
•• Megszakító.....................................................................................99
•• Tápkábel.......................................................................................100
•• Motor. ...........................................................................................101
•• Fék................................................................................................102
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3. Fejezet

Hibaelhárítás

Útmutató a hibaelhárításhoz
■■Útmutató a hibaelhárításhoz

Útmutató a hibaelhárításhoz

A következő táblázat ismerteti a hibák leggyakoribb okait a jelentkező problémák alapján, és az egyes esetekben
ellenőrizendő tételeket. Lásd az egyes tételhez tartozó oldalon az ellenőrzési módszert, a végrehajtandó műveletet
és a szükséges ellenintézkedéseket.
•• Lásd a “Műszaki dokumentáció” c. részt (122. o.) a termék kialakításával és a termék egyes alkatrészeinek neveivel kapcsolatban.

■■Egysebességes modell
A berendezés állapota
Az elektromos
láncos emelő
teher nélkül
nem működik

A fék nem ad ki hangot Elektromágneses Nem megfelelő tápfeszültség
üzem közben
védőkapcsoló nem A vezérlő áramkör sérülése
ad ki hangot
vagy kiégése
Hibás elektromos alkatrész

Elektromágneses
védőkapcsoló
hangot ad ki

Útmutató a hibaelhárításhoz / Egysebességes modell

3

94

Fékhangok az üzemeltetés közben
Az elektromos
láncos emelő
teher nélkül
működik

Legjellemzőbb hiba
okok

A tápfeszültség áramkör
sérülése vagy kiégése,
Motor- vagy fékhiba

Elektromos megtáplálás

Referencia
oldal

99

Megszakító
Tápkábel
Belső huzalozás

99
100
102

Elektromágneses védőkapcsoló

105

Transzformátor

104

Biztosíték

105

Felső/alsó végállás kapcsoló

106

Nyomógombos kapcsoló
Motor
Fék

107
101
102

Belső huzalozás

104

Elektromágneses védőkapcsoló
(megolvadt érintkezési pont)

105

Fogaskerekek és illesztések

115

Csapágy
Fáziskimaradás (egyfázisos Elektromos megtáplálás
működtetés)
Tápkábel
Motor
Elektromágneses védőkapcsoló
(megolvadt érintkezési pont)
Túlterhelés (tengelykapcsoló Súrlódótárcsás tengelykapcsoló
aktiválva)
Súrlódótárcsás tengelykapcsoló
mechanikus fékkel

116
99
100
101
105

Feszültségesés
Negatív fázissal történő
csatlakozás
Hibás csatlakozás

Tápkábel
Tápkábel

100
100

Belső huzalozás
Nyomógombos kapcsoló
Belső huzalozás

104
107
104

Nyomógombos kapcsoló
Elektromágneses védőkapcsoló
Felső/alsó végállás kapcsoló

107
105
106

Megolvadt érintkezési pont

Elektromágneses
védőkapcsoló

105

Túl hosszú (vagy rövid) a fékút

A fékbetétek kopása

Fék

102

Nem áll meg a felső/alsó korlátnál.

Negatív fázissal történő
csatlakozás

Tápkábel

100

Hibás csatlakozás

Belső huzalozás

104

Nyomógombos kapcsoló

107

Nem működik teherrel (A motor sír)

Teherrel lassan működik
Nem a
Nem a nyomógombos kapcsoló felirataitól
függőkapcsoló eltérően működik
feliratainak
(ellenkező irányban)
megfelelően
működik.
Nem működik egyik függőkapcsoló sem

A meghajtó rész sérülése,
szorulás vagy csapágy

Ellenőrizendő tétel

A vezérlő áramkör sérülése
Hibás elektromos alkatrész

Nem rendesen Nem áll le, ha a nyomógombos kapcsolót
áll meg.
felengedik.

109
110

A berendezés állapota
Szokatlan
hangok

Csattogó hangok

Referencia
oldal

Az emelőtárcsa kopása

Emelőtárcsa, szabadonfutó
tárcsa

115

A fogaskerekek kopása
vagy sérülése
A csapágy sérülése

Fogaskerekek és illesztések

115

Csapágy

116

A fékezés közben
(csikorgó hang)

Súrlódás

Fék

102

A fék felengedésekor

A fékbetétek kopása

Fék

102

Nem megfelelő, az
ajánlottól eltérő olaj
használata

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus fékkel

110

A kerék és a sín
mechanikus érintkezése
A kerekek megcsúsznak

A futómacska mozgása

116

A futómacska mozgása

116

Elektromos meghajtású futómacska/kézi
futómacska

113

3

A sín ferde

Elektromos futómacska

Elektromos hiba (lásd az
elektromos láncos emelő
tételt)

Kézi futómacska

A kézikerék és a kézilánc
hibás kapcsolata

Elektromos futómacska/kézi futómacska

A kerék és a sín
mechanikus érintkezése
A gallér hibás beállítása

Egysebességes modell

A terhet ferde irányba
húzzák (szabadonfutó
kerék)
Hibás fogaskerék
kapcsolat
A fék nem oldott ki

Kígyózó
mozgás
Szokatlan
hangok

Útmutató a hibaelhárításhoz

Emelőlánc

Súrlódótárcsás
Csikorgó hangok
tengelykapcsoló
mechanikus fékkel
(hangok a süllyesztés
közben)
A darusínpálya kanyarjaiban (súrlódó hangok)
Nem mozog/
mozdul

Ellenőrizendő tétel

Az emelőlánc kopása

Szokatlan hangok az üzemeltetés közben

Fékhangok

Legjellemzőbb hiba
okok

A futómacska mozgása

116

A kerék egyenetlen kopása
A kerék deformálódása
A csapágy sérülése
A sín deformálódása és
kopása
A csapágy sérülése
A fékpofák kopása

A horog és a horoghoz kapcsolódó elemek

Deformálódás

Horog

111

Az emelőlánc és az emelőlánchoz kapcsolódó elemek

Kopás, nyúlás,
csavarodás
Nem megfelelő
földelés, a földvezeték
megszakadása

Emelőlánc

113

Áramütés

109

Elektromos áramütés a ház vagy a függőkapcsoló
megérintésekor

(folyt. következik)
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Hibaelhárítás

Útmutató a hibaelhárításhoz (folytatás)

■■Kétsebességes VFD modell

Útmutató a hibaelhárításhoz

A berendezés állapota
Nem lehet az VFD-t újraindítani a vészleállító resetelésével
(ha a VFD-t nem lehet resetelni még akkor sem, ha az már
lehűlt)
Az elektromos A fék nem ad ki hangot üzem közben
láncos emelő
teher nélkül
nem működik

Kétsebességes VFD modell

3

Fékhangok az üzemeltetés közben
Az elektromos
láncos emelő
teher nélkül
működik

Nem működik teherrel
(A motor sír)

Teherrel lassan működik
Az elektromos láncos emelő a lassú
üzemmódban működik, de nem működik
a gyors üzemmódban vagy csak lassan.
Nem süllyeszt vagy nem működik
alacsony sebességű módban.
Nem a
Nem a függőkapcsoló feliratainak
függőkapcsoló megfelelően működik
feliratainak
(az ellentétes irányba működik)
megfelelően
működik.
Nem működik egyik függőkapcsoló sem

Legjellemzőbb hiba
okok

Ellenőrizendő tétel

A VFD-hez kapcsolódó
hibák

Ellenőrizze a VFD hibakódját, “VFD
használja referenciaként a
kézikönyv”
“VFD kézikönyvet”.
(függelék)
Nem megfelelő tápfeszültség
Elektromos megtáplálás
99
A vezérlő áramkör sérülése Megszakító
99
vagy kiégése
Tápkábel
100
Hibás elektromos alkatrész Belső huzalozás
104
Transzformátor
104
Biztosíték
105
Relé
105
Interfész pult
108
VFD
108
Felső/alsó végállás kapcsoló
106
Függőkapcsoló
107
A tápfeszültség áramkör
Motor
101
sérülése vagy kiégése
Fék
102
Hibás motor vagy fék
Belső huzalozás
104
Relé (megolvadt érintkezési pont)
105
Zajszűrő
106
VFD kioldás a motor
VFD
108
túlhevülése miatt
(elektromos hővédelem)
VFD túlmelegedés
VFD
108
A meghajtó alkatrész sérülése Fogaskerekek és illesztések
115
A csapágy besülése
Csapágy
116
Túlterhelés
Súrlódótárcsás
109
(A tengelykapcsoló
tengelykapcsoló
aktiválva van)
Súrlódótárcsás tengelykapcsoló
110
mechanikus fékkel
Feszültségesés
Tápkábel
100
Alacsony a tápfeszültség
Elektromos megtáplálás
99
Feszültségesés

Tápkábel

100

Hibás fékező ellenállás

Fékező ellenállás

108

A motor ólomhuzalai negatív
fázissal lettek csatlakoztatva
Hibás csatlakozás

Motor

100

Belső huzalozás

104

Függőkapcsoló

107

A vezérlő áramkör sérülése Belső huzalozás
Függőkapcsoló
Hibás elektromos alkatrész VFD

96

Referencia
oldal

104
107
108

Interfész pult

108

Felső/alsó végállás kapcsoló

106

A berendezés állapota
Nem rendesen Túl hosszú a fékút
áll meg.
Túl hosszú (vagy rövid) a fékút
Nem áll meg a felső/alsó korlátnál.

Csattogó hangok

Relé hiba vagy megolvadt
érintkezési pont
A fékbetétek kopása
A motor ólomhuzalai negatív
fázissal lettek csatlakoztatva
Hibás csatlakozás

105

102
100

Belső huzalozás
Függőkapcsoló
Emelőlánc
Emelőtárcsa, szabadonfutó
tárcsa
Fogaskerekek és illesztések

104
107
113
115

Csapágy

116

Fék

102

Fék

102

Nem megfelelő, az
ajánlottól eltérő olaj
használata

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló mechanikus
fékkel

110

A kerék és a sín
mechanikus érintkezése
A kerekek megcsúsznak

A futómacska mozgása

116

A futómacska mozgása

116

A futómacska mozgása

116

Szokatlan hangok az üzemeltetés közben A fogaskerekek kopása
vagy sérülése
A csapágy sérülése
Fékhangok
A fékezés közben Súrlódás
(csikorgó hang)
A fék felengedésekor A fékbetétek kopása

115

3

A sín ferde
A terhet ferde irányba húzzák
(szabadonfutó kerék)
Hibás fogaskerék kapcsolat
A fék nem oldott ki
Elektromos futómacska

Kígyózó
mozgás
Szokatlan
hangok

Elektromos hiba (lásd az
elektromos láncos emelő
tételt)
Kézi futómacska
A kézikerék és a kézilánc
hibás kapcsolata
Elektromos futómacska/kézi futómacska A kerék és a sín
mechanikus érintkezése
A gallér hibás beállítása

A horog és a horoghoz kapcsolódó elemek
Az emelőlánc és az emelőlánchoz kapcsolódó elemek
Elektromos áramütés a ház vagy a függőkapcsoló
megérintésekor

A kerék egyenetlen kopása
A kerék deformálódása
A csapágy sérülése
A sín deformálódása és
kopása
A csapágy sérülése
A fékpofák kopása
Deformálódás
Horog
Kopás, nyúlás, csavarodás
Emelőlánc
Nem megfelelő földelés, a Áramütés
földvezeték megszakadása

Kétsebességes VFD modell

Nem mozog/
mozdul

Relé

Referencia
oldal

Fék
Tápkábel

Az emelőlánc kopása
Az emelőtárcsa kopása

Súrlódótárcsás
Csikorgó hangok
tengelykapcsoló
mechanikus fékkel
(hangok a süllyesztés
közben)
A darusínpálya kanyarjaiban (súrlódó
hangok)
Elektromos futómacska/kézi futómacska

Ellenőrizendő tétel

Útmutató a hibaelhárításhoz

Szokatlan
hangok

Legjellemzőbb hiba
okok

111
113
109
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Biztonsági óvintézkedések
■■Általános útmutató a hibák okaival és elhárításukkal kapcsolatban

Biztonsági óvintézkedések

VESZÉLY

Tilos

•• Az elektromos láncos emelőt csak karbantartó mérnök szerelheti szét.
A termékhez önálló “Szétszerelési/összeszerelési kézikönyvet” és “Alkatrész listát” mellékeltünk a karbantartási
feladatokhoz. A karbantartási mérnöknek a terméket ezen karbantartási dokumentumok alapján kell szétszerelnie és
megjavítania.
•• Ha egy alkatrészt lecserél, akkor győződjön meg arról, hogy eredeti KITO alkatrészt használ az ER2, ER2M,
ER2SP és ER2SG elektromos láncos emelőhöz.
Az eredeti KITO alkatrészt is csak a saját modellhez szabad használni. Használja az önálló “Szétszerelési/
összeszerelési kézikönyvben” ismertetett megfelelő alkatrészt.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.

Kötelező

3

•• Ha az elektromos láncos emelő karbantartása (javítása) során más hibát is felfedez, akkor a karbantartó
mérnöknek meg kell állapítani a hibát kiváltó okot és végre kell hajtania a javítási feladatokat.
•• Tartsa be a következő utasításokat az elektromos láncos emelő javításához:
•• Győződjön meg arról, hogy lekapcsolta az áramot.
•• Győződjön meg, hogy kihelyezte az “ELLENŐRZÉS” táblát.
•• A javítást teher emelése nélkül hajtsa végre.
•• Figyeljen az elektromos láncos emelő és a futómacska üzemi hangjainak változásaira.
Az üzemi hangok megváltozása fontos lehet a hiba megállapításában.

A hibák okaival és elhárításukkal kapcsolatos általános problémák / A kétsebességes VFD modellel kapcsolatos általános problémák

Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
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■■A kétsebességes VFD modellel kapcsolatos általános problémák
VESZÉLY

Tilos

•• Ne módosítsa a VFD paramétereket.
Ha a paramétereket módosítani kell, akkor kérjen ehhez segítséget a legközelebbi viszonteladónktól vagy a KITO
vállalattól.
•• A kikapcsolás utáni 5 percben ne végezzen munkát a terméken, például azt ne tartsa karban vagy ellenőrizze
ezen időtartam alatt.
Várja meg, míg a VFD belsejében található kondenzátor teljesen elveszíti a töltését.
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét, mert az a használat közben felmelegszik (forró).
•• Ne érintse meg a vezérlő fedelét a leállítás utáni első 30 percben.
•• Használjon eredeti KITO VFD-t.
A VFD-nek a KITO speciális követelményeinek is meg kell felelnie. Győződjön meg, hogy csak eredeti VFD-t használ.
•• Ne módosítsa a VFD csatlakozását.
Ha a vezetékeket valamilyen okból leválasztották, akkor csatlakoztassa őket újra a vezérlő fedelének belsejében
található kapcsolási rajznak megfelelően.
•• Ne végezzen feszültség/ellenállás képesség tesztet az áramkörön addig, amíg a VFD is csatlakoztatva van.
•• Ne kapcsolja le a terméket annak használata közben.
Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat vagy tönkreteheti a VFD-t.

Hibaelhárítás
Elektromos megtáplálás
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

Ok

Intézkedés

Nem megfelelő Mérje meg az elektromos fogadó terminál
tápfeszültség egyes fázisai között a feszültséget.
Ha a tápfeszültség nem megfelelő, akkor
ellenőrizze a feszültségfogadó egységet.

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Hibás feszültségfogadó Ellenőrizze
egység
rendszeresen a
feszültségfogadó
egységet.

VESZÉLY
•• Legyen óvatos a feszültség ellenőrzése
során, nehogy áramütés érje.
A gondatlanság az elektromos ellenőrzéskor súlyos
vagy halálos balesetet okozó áramütést okozhat.

Megszakító (Elosztó panel)
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező
A kábel megszakadt,
az elektromos
alkatrészek kiégtek

Ellenintézkedés

Cserélje ki vagy javítsa meg a zárlatos
alkatrészt.

Lásd a tápkábel,
a motor, a fék, a
belső huzalozás, a
transzformátor és
az elektromágneses
védőkapcsoló tételeit.

A megszakító
aktiválódott, mert
annak kapacitása
nem megfelelő.

Ellenőrizze a megszakító kapacitását. Ha Rosszul lett a
Használjon
az nem megfelelő akkor cserélje.
megszakító kapacitása megfelelő kapacitású
kiválasztva
megszakítót.
(Lásd 54. o.)

A megszakító
túláram miatt
aktiválódott.

Ellenőrizze a túláram okát és tegye
meg a szükséges ellenintézkedéseket.
(Lásd a tápkábel, a motor, a fék, a
belső huzalozás, a transzformátor és a
védőkapcsoló tételeit.)

Túlfeszültség, alacsony Lásd a tápkábel,
feszültség, túlterhelés a motor, a fék, a
belső huzalozás, a
transzformátor és
az elektromágneses
védőkapcsoló tételeit.

(folyt. következik)

3
Áramellátás / Megszakító (elosztó panel)

A megszakító
aktiválódott egy
rövidzár miatt.

Hibaelhárítás

Kötelező
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Tápkábel
Meghibásodás
tünete

Hibaelhárítás

Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

Ok
Vezetékszakadás
(több mint két
vezeték)

Intézkedés

Ellenőrizze a csatlakozódugó
A kábelt túl erősen
forrasztását és az érintkezőket sérülésre húzták meg
és vezetésre.
Bármely hiba esetén hárítsa azt el vagy
cserélje le a kábelt.
Nem rázkódás-ellenálló
kábelt használtak

Égett vezeték (több Ellenőrizze a kábelt. cserélje ki, ha az
mint két vezeték)
égett.

Ellenintézkedés
Rögzítse és
tehermentesítse a
kábelt biztonságosan a
kábeltartó karral.
A mozgó alkatrészeknél
rázkódás-ellenálló
kábelt használjon.

A vezeték
megcsavarodott

Fektesse ki a vezetékeket
csavarodás nélkül.

A kábelt valami
akadályozta.

Rögzítse úgy a kábelt,
hogy azt más tárgyak
ne akadályozhassák.

A kábel nem megfelelő Használjon megfelelő
kapacitása okozza a
kapacitású kábelt.
melegedést
(Lásd 54. o.)
A kábelek össze lettek Ne kötözze össze a
kötözve.
kábeleket.

3
Tápkábel

A dugó nem
megfelelő
csatlakozása

Lassú indítás vagy
nem lehet indítani

A kábel kapacitása
nem elegendő

Az elektromos
láncos emelő
működik, de az
nem tudja a terhet
felemelni. (egy
fázisos állapot)

Egy fázis
megszakadt vagy
leégett

Csatlakoztassa a dugót a dugaljhoz.
Ellenőrizze a csatlakozás megfelelő
szorosságát.

A telepítés során a
csatlakozás nem volt
megfelelő

Rögzítse a csatlakozó
dugót és a dugaljat
biztonságosan.

A rögzítő menet
meglazult az ütések
vagy a vibráció
hatására

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje a jelentős
ütéseket.

Ellenőrizze a kábelméret megfelelőségét. Feszültségesés a
Cserélje le megfelelő kábelre, ha a kábel kábel nem megfelelő
kapacitása nem megfelelő.
kapacitása miatt

Használjon megfelelő
kapacitású kábelt.
(Lásd 54. o.)

Lásd a fenti tételeket a kábelszakadással és a leégéssel kapcsolatban.

Az egysebességes A tápkábel
Cserélje meg a tápkábel két erét.
modellnél az
korábbi hibás
elektromos
csatlakoztatása
láncos emelő a
nyomógombokhoz
VESZÉLY
megadott irányokhoz
•• Ne módosítsa a függőkapcsoló áramkörét.
képest ellentétesen
működik (negatív
A függőkapcsoló áramkörének módosítása azért
fázis).
nagyon veszélyes, mert ilyenkor a korlátozó
Tilos
[ A kétsebességes
kapcsoló nem működik.
VFD esetén lásd
a VFD tételeit.
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Legfontosabb
tényező

Hibás csatlakozás az
összeszerelés során

Lásd a kapcsolási rajzot
a vezetékek helyes
csatlakoztatásával
kapcsolatban.

Motor
Meghibásodás
tünete
A motor nem
működik.

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

A motor tekercselése Mérje meg a tekercs ellenállását minden Túláram túlfeszültség
leégett (két vagy
egyes fázisnál. Cserélje a motort, ha az vagy alacsony
több fázis)
ellenállás mindegyik fázisnál végtelen.
feszültség miatt

Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel
használja.

A használat során az
átmeneti teljesítmény
vagy köztes
teljesítmény értékét
meghaladták

Ellenőrizze az átmeneti
teljesítményt vagy
köztes teljesítményt.
Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy közben betartja
ezeket a teljesítmény
értékeket.

Túl sok kúszás
vagy kapcsolgatás
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Ne vigye túlzásba
ezeket a műveleteket.

XXXXX

XXXXX

Vibráció, ütés

A szerelést óvatosan
hajtsa végre.
Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

A motor
Mérje meg a tekercs ellenállását minden A réteg zárlatos
tekercselése leégett egyes fázisnál. Cserélje a motort, ha az a tekercs gyenge
(csak egy fázis)
ellenállás mindegyik fázisnál végtelen.
szigetelése miatt
(a fázisok között)

Legyen óvatos,
nehogy idegen tárgyak
kerüljenek a motorba
az összeszerelés
során.

Ólomhuzal
Mérje meg a tekercs ellenállását minden Az ólomhuzal
szakadás (csak egy egyes fázisnál. Cserélje a motort, ha az megsérült az
ólomhuzalnál)
ellenállás mindegyik fázisnál végtelen.
összeszerelés során

Legyen óvatos,
nehogy megsértse
az ólomhuzalt az
összeszerelés során.

Vibráció, ütés

3
Motor

Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

Hibaelhárítás

Túláram túlterhelés
miatt

Ólomhuzal
Mérje meg a tekercs ellenállását minden Az ólomhuzal
szakadás (több mint egyes fázisnál. Cserélje a motort, ha az megsérült az
két ólomhuzal)
ellenállás mindegyik fázisnál végtelen.
összeszerelés során

Az elektromos
láncos emelő
működik, de az
nem tudja a terhet
felemelni. (egy
fázisos állapot)

Ellenintézkedés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

(folyt. következik)
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Fék

VESZÉLY
•• Ne módosítsa vagy szerelje szét az elektromágneses féket.
Az elektromágneses fék módosítása vagy szétszerelése súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
Tilos

Hibaelhárítás

Meghibásodás
tünete

Ok

Intézkedés

Az elektromágneses A féktekercs leégett Mérje meg a féktekercs tekercs
Túláram túlfeszültség
fék nem működik.
ellenállását. Cserélje az elektromágneses vagy alacsony
féket, ha az ellenállása végtelen.
feszültség miatt

Fék

3

A fékbetét kopása (az
elektromágneses fék
mágneses vonzását
meghaladó érték)

102

Legfontosabb
tényező

Mérje meg a fék-hézagot. Ha a
hézag meghaladja a szervizre előírt
határértéket, akkor cserélje le a teljes
elektromágneses féket (Lásd 79. o.)

Ellenintézkedés
Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel használja.

Túl sok kúszás
vagy kapcsolgatás
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Ne vigye túlzásba
ezeket a műveleteket.

Túláram túlterhelés
miatt

Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

A használat során az
átmeneti teljesítmény
vagy köztes
teljesítmény értékét
meghaladták

Ellenőrizze az átmeneti
teljesítményt vagy
köztes teljesítményt.
Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy közben betartja
ezeket a teljesítmény
értékeket.

Túláram nyitott fázisú
üzemeltetés miatt

Az elektromos láncos
emelő nem tudja a terhet
felemelni nyitott fázisú
üzemeltetésnél. Bármely
szokatlan jelenségnél
azonnal állítsa le
a munkavégzést és
ellenőrizze a nyitott
fázisú üzemeltetés okát.

Túlzott kúszás módban Ne vigye túlzásba
való használat
ezeket a műveleteket.

Az elektromágneses Ellenőrizze az ólomhuzal
fék ólomhuzalának vezetőképességét. Cserélje ki a
szakadása
vezetéket, ha az nem vezeti az áramot.

Az ólomhuzal
megsérült az
összeszerelés során

Legyen óvatos,
nehogy megsértse
az ólomhuzalt az
összeszerelés során.

A fék ólomhuzal
nem megfelelő
csatlakoztatása
a (becsúsztatós)
kábelszorítónál

Nem megfelelő
csatlakoztatás az
összeszerelésnél

Csatlakoztassa
megfelelően a
(becsúsztatós)
kábelszorítót az
összeszerelésnél.

Csatlakoztassa megfelelően a
(becsúsztatós) kábelszorítót.
Cserélje le a laza (becsúsztatós)
kábelszorítót, amennyiben van ilyen.

Meghibásodás
tünete

Ok

Az elektromágneses Rozsdásodás
fék nem működik.

Ha a féket rozsda borítja, akkor a teljes
féket cserélje le.

Ellenintézkedés

A tömítések
nem megfelelő
összeszerelése

Szerelje biztosan a
helyére a fékburkolat
tömítéseket és a
V-gyűrűt.
Cserélje le a tömítést,
ha az megsérült.

Az elektromos
láncos emelőt párás
környezetben tárolták

Gyakran üzemeltesse
az elektromos láncos
emelőt.

Nedvesség
kicsapódása

Legyen körültekintőbb
olyan környezetben,
ahol a hőmérséklet
gyorsan változhat.

Túláram túlfeszültség
vagy alacsony
feszültség miatt

Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel használja.

Túl sok kúszás
vagy kapcsolgatás
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Ne vigye túlzásba
ezeket a műveleteket.

Túláram túlterhelés
miatt

Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

A használat során az
átmeneti teljesítmény
vagy köztes
teljesítmény értékét
meghaladták

Ellenőrizze az átmeneti
teljesítményt vagy
köztes teljesítményt. Az
elektromos láncos emelőt
úgy használja, hogy
közben betartja ezeket a
teljesítmény értékeket.

Túláram nyitott fázisú
üzemeltetés miatt

Az elektromos láncos
emelő nem tudja a terhet
felemelni nyitott fázisú
üzemeltetésnél. Bármely
szokatlan jelenségnél
azonnal állítsa le
a munkavégzést és
ellenőrizze a nyitott
fázisú üzemeltetés okát.

Túl hosszú (vagy túl A fékbetétek
rövid) féktávolság
kopása
(a féktávolság
kis mértékben
a hőmérséklet
függvényében is
változhat.)

Mérje meg a fék-hézagot. Ha a
hézag meghaladja a szervizre előírt
határértéket, akkor cserélje le a teljes
elektromágneses féket (Lásd 79. o.)

Túlzott kúszás módban Ne vigye túlzásba
való használat
ezeket a műveleteket.

A berendezés
hangosabb az
üzemelés közben

Mérje meg a fék-hézagot. Ha a
hézag meghaladja a szervizre előírt
határértéket, akkor cserélje le a teljes
elektromágneses féket (Lásd 79. o.)

Túlzott kúszás módban Ne vigye túlzásba
való használat
ezeket a műveleteket.

A fékbetétek
kopása

(folyt. következik)

3
Fék

Mérje meg az egyenirányító ellenállását
műszerrel.
Anód érintkező: A mérőműszer negatív
elektródja
Katód érintkező: A mérőműszer pozitív
elektródja (mérje meg
az ellenállást kΩ
tartományban)
Ha az ellenállás közel nulla, akkor az
egyenirányító jól működik.
Minden más esetben cserélje ki az
egyenirányítót.

Legfontosabb
tényező

Hibaelhárítás

Az egyenirányító
sérülése

Intézkedés
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Belső huzalozás
Meghibásodás
tünete

Hibaelhárítás

Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

Belső huzalozás / transzformátor

3

Ok
Vezeték szakadás

Ellenőrizze a vezetéket. Javítsa, ha a
vezeték elszakadt.

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az ütéseket.

Az ólomhuzal
megsérült az
összeszerelés során

Legyen óvatos, nehogy
megsértse az ólomhuzalt
az összeszerelés során.

Ellenőrizze a csatlakozót. Javítsa meg a Hibás csupaszolás
csatlakozót, ha az nem vezeti az áramot.

Használjon megfelelő
csupaszoló fogót.

Hibás huzalozás

Ellenőrizze a huzalozást a kapcsolási rajz
Hibás huzalozás az
alapján. Javítsa ki a huzalozást, ha az hibás. összeszerelés során

Javítsa ki a huzalozást a
kapcsolási rajz alapján.

A csatlakozó
csavarja meglazult
(ami a hőfejlődés
miatt égést okoz)

Szorítsa meg a meglazult csavarokat.

A csatlakozódugó,
a csatlakozó és
a (becsúsztatós)
kábelszorító
nem megfelelő
csatlakoztatása

Csatlakoztassa megfelelően a
csatlakozódugót, a csatlakozót és a
(becsúsztatós) kábelszorítót, ha azok
nem megfelelően lettek csatlakoztatva.
Húzza meg a csatlakozódugó
zárógyűrűjét alaposan.

Nem lettek megfelelően Szorítsa meg a
megszorítva az
csavarokat alaposan.
összeszerelés során
Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az ütéseket.

Nem megfelelő
csatlakoztatás az
összeszerelésnél

Csatlakoztassa
biztonságosan a
csatlakozódugót,
a csatlakozót és
a (becsúsztatós)
kábelszorítót.

Transzformátor
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő
nem működik. (Az
elektromágneses
védőkapcsoló nem
működik.)

Ok

Intézkedés

Kábelszakadás
Mérje meg a transzformátor tekercs
a transzformátor
ellenállását. Ha az végtelen, akkor
tekercsben vagy az cserélje le a transzformátort.
leégett

Ólomhuzal
szakadás
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Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Túlfeszültség

Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel használja.

Túl sok kúszás
vagy kapcsolgatás
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Ne vigye túlzásba
ezeket a műveleteket.

Túlfeszültség az
elektromágneses
védőkapcsoló hibás
működése miatt

Lásd az
elektromágneses
védőkapcsoló tételeit.

Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az ütéseket.

Ellenőrizze a transzformátor ólomhuzalait. Vibráció, ütés
Javítsa vagy cserélje a transzformátort,
ha az ólomhuzal nem vezeti az áramot.

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az ütéseket.

Elektromágneses védőkapcsoló, relé
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő nem
áll le

Elektromágneses
kapcsolódási pont
hegesztett vagy
megolvadt

Kábelszakadás
vagy égés a
relé vagy a
védőkapcsoló
tekercsben

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Üzemeltesse a védőkapcsolót
manuálisan, hogy ellenőrizze a vezető
képességét.
Ha a kapcsolódási pont hegesztett
vagy összeolvadt, akkor cserélje a
védőkapcsolót.
Ha az eszköz egy mini-relé, akkor
szemrevételezéssel ellenőrizze a
kapcsolódási pontot.

Túl sok kúszás
vagy kapcsolgatás
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Ne vigye túlzásba
ezeket a műveleteket.

Túlfeszültség

Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel használja.

Túláram túlterhelés
miatt

Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

Mérje meg a transzformátor tekercs
ellenállását. Ha az végtelen, akkor
cserélje le a relét vagy a védőkapcsolót.

Túl sok kúszás
vagy kapcsolgatás
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Ne vigye túlzásba
ezeket a műveleteket.

Túlfeszültség

Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel használja.

Rezgés/kopogás az
alacsony feszültség miatt
(folyamatos egymás
utáni indítóáramok)

Az elektromos láncos
emelőt a megadott
feszültséggel
használja.

Üzemeltesse az elektromágneses
Vibráció, ütés
védőkapcsolót a manuális működtető
elemével. Cserélje le a védőkapcsolót, ha
az nem akadálymentesen mozog.
Ellenőrizze a mini-relét szemrevételezéssel,
hogy azon nincsenek-e sérült részek.

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

Biztosíték
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő
nem működik. (Az
elektromágneses
védőkapcsoló nem
működik.)

Ok
Kiégett

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Ellenőrizze a biztosíték vezetőképességét. Rövidzárlat a vezérlő
Lásd a sérült
Ha az kiolvadt, akkor ellenőrizze a kiváltó áramkörben, elektromos elektromos alkatrészhez
okot és cserélje ki a biztosítékot.
alkatrész kiégése
tartozó tételeket.
Túlfeszültség az
elektromágneses
védőkapcsoló hibás
működése miatt

Lásd az
elektromágneses
védőkapcsoló tételeit.

(folyt. következik)

3
Elektromágneses védőkapcsoló, relé / biztosíték

Sérült mozgó
alkatrészek

Intézkedés

Hibaelhárítás

Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

Ok
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Felső/alsó végállás kapcsoló
Meghibásodás
tünete

Hibaelhárítás

Az elektromos
láncos emelő
nem működik. (Az
elektromágneses
védőkapcsoló
vagy a VFD nem
működik.)

Felső/alsó végállás kapcsoló

3

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

A kapcsolódási pont Mozgassa a korlátozó kapcsolót kézzel, hogy A korlátozó kapcsoló
megolvadt
ellenőrizze a kapcsolódási pontok vezetését. megszokásból való
Cserélje le a teljes korlátozó kapcsolót, használata
ha az nem vezet.

Ne használja a
korlátozó kapcsolót
megszokásból.

Sérülés

Ellenőrizze a huzalozást. Javítsa ki vagy Vibráció, ütés
cserélje le a teljes korlátozó kapcsolót,
ha az nem vezeti az áramot.

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az ütéseket.

A mozgó alkatrészek
berozsdásodtak (a
mozgó alkatrész nem
működik megfelelően
visszafele)

Ellenőrizze a korlátozó kapcsoló
mozgó alkatrészét, például a mozgató
kar merevségét. Ha az merev, akkor
távolítsa el róla a rozsdát vagy cserélje ki
a merev alkatrészt.

Ne hagyja az
elektromos láncos
emelőt a felső/alsó
korlátozó állásban.

Az elektromos
A kapcsolódási pont
láncos emelő nem hegesztése
áll meg a felső/alsó
korlátnál.

Az elektromos láncos
emelőt sokáig a felső/
alsó korlátozó állásban
hagyták.

Mozgassa a korlátozó kapcsolót kézzel, hogy A korlátozó kapcsoló
ellenőrizze a kapcsolódási pontok vezetését. megszokásból való
Cserélje le a teljes korlátozó kapcsolót, használata
ha az nem fordul el.

Ne használja a
korlátozó kapcsolót
megszokásból.

A mozgó
alkatrészeket
rozsda borítja

Ellenőrizze a korlátozó kapcsoló
mozgó alkatrészét, például a mozgató
kar merevségét. Ha az merev, akkor
távolítsa el róla a rozsdát vagy cserélje ki
a merev alkatrészt.

Gyakran ellenőrizze
az elektromos láncos
emelőt.

Hibás huzalozás

Ellenőrizze a huzalozást a kapcsolási
Hibás huzalozás
rajz alapján. A huzalozást megfelelően
végezze el.
Ha a korlátozó kapcsoló huzalozása
megfelelő, akkor az ok a negatív fázis
csatlakoztatása. Cserélje meg a tápkábel
két erét.

Sokáig nem
használták, vagy
magas páratartalmú
környezetben
használták

Javítsa ki a huzalozást
a kapcsolási rajz
alapján.

Zajszűrő
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő nem
működik.
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Ok

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Vezeték szakadás

Ellenőrizze a vezetést

Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az ütéseket.

A tekercs leégett

Ellenőrizze a vezetést

A használat során az
Ellenőrizze az átmeneti
átmeneti teljesítmény
teljesítményt vagy
vagy köztes teljesítmény köztes teljesítményt.
értékét meghaladták

Függőkapcsoló
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő
nem működik. (Az
elektromágneses
védőkapcsoló nem
működik.)

A vészleállítót
teljesen lenyomta
és az ebben az
állásban rögzült.

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ha a vészleállítót lenyomta és az így
Elfelejtette kioldani a
rögzült, akkor forgassa el azt az óramutató vészleállító kapcsolót
járásával egyezően a kioldásához.

Vészleállító gomb

Ellenintézkedés
Olvassa el a
“Nyomógomb
használata” c. részt
(28. o.) és használja
az elektromos láncos
emelőt a megadottak
szerint.

Ellenőrizze a kapcsolódási pontok
vezetőképességét. Cserélje le a
függőkapcsoló, ha az nem vezet.

Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

A kapcsoló eltört
belül

Ellenőrizze, hogy a Függőkapcsoló
kábele megfelelően csatlakozik-e a
kapcsoló egységhez. Javítsa meg a
vezetéket, ha az nem vezet.

Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

A kapcsolóegységben Szorítsa meg a csavart, ha az meglazult
az érintkező csavar
meglazult

Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

Kábelszakadás a
Függőkapcsoló
kábelnél

A kábelburkolat
sérülése

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy azt más tárgyak
ne akadályozzák.

A védőhuzal nem
megfelelő rögzítése
miatt a kábelt külső
erőhatás érte

Rögzítse megfelelően
a védőhuzalt. (Lásd a
“Kábel csatlakoztatása”
(55. o.).)

Hibás huzalozás

Ellenőrizze a függőkapcsoló kábelének
vezetőképességét. Ha az nem
vezet, akkor cserélje a kábelt vagy a
függőkapcsoló kábel-készletet.

Ellenőrizze a huzalozást a kapcsolási
Hibás huzalozás
rajz alapján. A huzalozást megfelelően
végezze el.
Ha a függőkapcsoló huzalozása
megfelelő, akkor az ok a negatív fázis
csatlakoztatása. Cserélje meg a tápkábel
két erét.

Az N-E-S-W címke Helyezze el a címkét a helyes iránynak
hibás felhelyezése megfelelően.
Az elektromos láncos A kapcsoló egység
emelő nem áll le,
nem tér vissza az
ha a nyomógombos alapállásba
kapcsolót felengedik

Cserélje le a függőkapcsolót, ha az nem
akadálymentesen működik.

3
Függőkapcsoló

Hibás kapcsoló
egység

Hibaelhárítás

Az elektromos
láncos emelő nem
a jelzéseknek
megfelelően
működik.

Ok

Javítsa ki a huzalozást
a kapcsolási rajz
alapján.

A címke nem megfelelő Helyezze el a címkét
irányú elhelyezése
helyesen.
Vibráció, ütés

Az elektromos láncos
emelőt úgy használja,
hogy kerülje az
ütéseket.

(folyt. következik)
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
VFD
Meghibásodás
tünete

Hibaelhárítás

Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

VFD / Interfész pult / Fékező ellenállás

3

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

VFD hiba

Resetelje a VFD-t, ehhez nyomja
meg a vészleállító gombot. Ha a
VFD még mindig nem működik,
akkor ellenőrizze azt.

VFD hiba

Ellenőrizze a VFD
hibakódját, használja
referenciaként a “VFD
kézikönyvet”.

A motor
túlmelegedett

A VFD hővédő relé funkciója
leállítja a motort
A motor újra működik, ha a lehűlése
után reseteli a VFD-t a vészleállító
gomb megnyomásával.

A használat során az
átmeneti teljesítmény
vagy köztes
teljesítmény értékét
meghaladták

Ellenőrizze az átmeneti
teljesítményt vagy köztes
teljesítményt. Az elektromos
láncos emelőt úgy használja,
hogy közben betartja ezeket
a teljesítmény értékeket.

VFD túlmelegedés

Leállás a VFD túlmelegedés
megelőző funkciója miatt
A motor újra működik, ha a lehűlése
után reseteli a VFD-t a vészleállító
gomb megnyomásával.

A használat során az
átmeneti teljesítmény
vagy köztes
teljesítmény értékét
meghaladták

Ellenőrizze az átmeneti
teljesítményt vagy köztes
teljesítményt. Az elektromos
láncos emelőt úgy használja,
hogy közben betartja ezeket
a teljesítmény értékeket.

A VFD
(kondenzátor)
élettartama lejárt

Lásd a “VFD kézikönyvet”.

A használat során az
átmeneti teljesítmény
vagy köztes
teljesítmény értékét
meghaladták

Ellenőrizze az átmeneti
teljesítményt vagy köztes
teljesítményt. Az elektromos
láncos emelőt úgy használja,
hogy közben betartja ezeket
a teljesítmény értékeket.

Interfész pult
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő nem
működik.

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Sérült áramköri
alkatrész

Nyomja meg a nyomógombot és
Túláram, túlfeszültség,
ellenőrizze, hogy a pult LED-je
lejárt élettartam
világít-e. Ha a LED nem világít, akkor
cserélje le a pultot.
[ A tesztet a VFD áram alá helyezése
mellett kell végezni. Legyen óvatos,
nehogy áramütés érje.

Az elektromos láncos emelőt
a megadott feszültséggel
használja.
Cserélje le az interfész
pultot.

A csatlakozó
kontakthibája

Ellenőrizze a csatlakozó
vezetőképességét. Javítsa meg a
csatlakozót, ha az nem vezet.

Csupaszolja le a csatlakozó
tűket, majd illessze őket
megfelelően a helyükre.

A csatlakozó hibás
összeszerelése

Fékező ellenállás
Meghibásodás
tünete
Az elektromos
láncos emelő nem
működik.
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Ok

Ok
Ellenállás sérülése

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Mérje meg az ellenállás ellenállását. A használat során az
Cserélje az ellenállást, ha az
átmeneti teljesítmény
ellenállása végtelen.
vagy köztes teljesítmény
értékét meghaladták,
túlterhelés

Ellenintézkedés
Az elektromos láncos
emelőt úgy használja, hogy
közben betartja ezeket a
teljesítmény értékeket.

Áramütés
Meghibásodás
tünete
Elektromos
áramütés a
ház vagy a
függőkapcsoló
megérintésekor

Ok
Nem megfelelő
földelés

Mérje meg a földelési ellenállást. Ha az
több mint 100 Ω, akkor földelje újra a
berendezést a vonatkozó jogszabályok
és előírások alapján.

Ellenintézkedés

Hibás földelés

A földelési munkát
megfelelően hajtsa végre.

A földvezeték
kontakthibája

Csatlakoztassa
megfelelően a
földvezetéket, a
csavarja ne legyen laza

A földvezeték
szakadása

Fektesse a
földvezetéket, hogy azt
ne érje extra terhelés.
(Lást a tápkábel és a
függőkapcsoló tételeit.)

Távolítsa el a vízcseppeket, szárítsa meg Üzemeltetés vizes
az elektromos láncos emelőt és csak
kézzel
ezután használja.

Ne üzemeltesse az
elektromos láncos emelőt
vizes kézzel.

Hibaelhárítás

Vízcsepp a
berendezésen

Legfontosabb
tényező

Intézkedés

Súrlódótárcsás tengelykapcsoló

VESZÉLY

3

•• Ne módosítsa vagy szerelje szét a súrlódótárcsás tengelykapcsolót.

Meghibásodás
tünete
Nem lehet a súlyt
felemelni, vagy
az rögtön el kezd
süllyedni a leállás
után.

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

A tengelykapcsoló
aktiválva van
(alapeset)

Csökkentse a teher méretét a megadott
terhelhetőség alá, és használja az
elektromos láncos emelőt.

Túlterhelés

Használja az elektromos
láncos emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

A kuplungtárcsa
kopása

Cserélje le a súrlódótárcsás
tengelykapcsolót.

A súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
sokszori alkalmazása

Kerülje a túlterhelést.

A hasznos élettartam
vége közeledik

Ne használja a burkolatot,
ha az már elérte a
hasznos élettartamát.

A súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus
jellemzőinek
jelentős
megváltozása

Nem megfelelő, az ajánlottól Használjon eredeti
eltérő olaj használata
KITO olajat.

VESZÉLY

Kötelező

•• Használjon eredeti KITO hajtóműolajat.
(A mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsoló hajtóműolajat
eltér a szokásos olajok műszaki adataitól.)

Áramütés / Súrlódótárcsás tengelykapcsoló

A súrlódótárcsás tengelykapcsoló módosítása vagy szétszerelése súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
Tilos

Ha nem eredeti KITO olajat használ, az súlyos vagy halálos balesetet okozhat a
felemelt teher leejtésével.

Az elektromos láncos
emelőt sokáig nem
használták
Hőmérsékletemelkedés Folytassa a munkavégzést, amint a
Használat meleg
a hajtóműház
berendezés lehűlt.
környezetben vagy túl
belsejében
Ha az továbbra sem tudja felemelni a
gyakori használat
terhet, akkor cserélje le a súrlódótárcsás
tengelykapcsolót.

Figyeljen oda hol
használja és hol tárolja
a berendezést.
Kerülje a meleg
környezetben való
használatot vagy a túl
gyakori használatot.
(folyt. következik)
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Súrlódótárcsás tengelykapcsoló mechanikus fékkel

VESZÉLY
•• Ne módosítsa vagy szerelje szét a mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsolót.
A mechanikus fékes súrlódótárcsás tengelykapcsoló módosítása vagy szétszerelése súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
Tilos

Meghibásodás
tünete

Hibaelhárítás

A terhet nem lehet
felemelni.

Ok

Intézkedés

Súrlódótárcsás tengelykapcsoló mechanikus fékkel

Ellenintézkedés

A tengelykapcsoló
aktiválva van
(alapeset)

Csökkentse a teher méretét a megadott
terhelhetőség alá, és használja az
elektromos láncos emelőt.

Túlterhelés

Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

A kuplungtárcsa
kopása

Cserélje le a mechanikus fékes
súrlódótárcsás tengelykapcsolót.

A súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
sokszori alkalmazása

Kerülje a túlterhelést

Nem megfelelő, az
ajánlottól eltérő olaj
használata

Használjon eredeti
KITO olajat.

VESZÉLY

3

•• Használjon eredeti KITO
hajtóműolajat. (A mechanikus
fékes súrlódótárcsás
tengelykapcsoló hajtóműolaja
Kötelező
eltér a szokásos olajok
műszaki adataitól.)
Ha nem eredeti KITO olajat
használ, az súlyos vagy halálos
balesetet okozhat a felemelt teher
leejtésével.

Nem lehet a súlyt
felemelni, vagy
az rögtön el kezd
süllyedni a leállás
után.

A mechanikus fékes
súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus
jellemzőinek jelentős
megváltozása

Az elektromos láncos
emelőt sokáig nem
használták

Ne használja a
burkolatot, ha az
már elérte a hasznos
élettartamát.

Hőmérsékletemelkedés Folytassa a munkavégzést, amint a
berendezés lehűlt.
a hajtóműház
Ha az továbbra sem tudja felemelni a
belsejében
terhet, akkor cserélje le a mechanikus
fékes súrlódótárcsás tengelykapcsolót.

Használat meleg
környezetben vagy túl
gyakori használat

Kerülje a meleg
környezetben való
használatot vagy a túl
gyakori használatot.

Gyenge fékezési
teljesítmény

Nem megfelelő, az
ajánlottól eltérő olaj
használata

Használjon eredeti
KITO olajat.

A hasznos élettartam
vége közeledik

Ne használja a burkolatot,
ha az már elérte a
hasznos élettartamát.

A hasznos élettartam
vége közeledik

Ellenőrizze a
mechanikus féket,
ha az ejtési idő
megnövekedett.
(Lásd 81. o.)

Cserélje le a mechanikus fékes
súrlódótárcsás tengelykapcsolót.

A fékpofák kopása

A VFD elektromos
A fékpofák kopása
láncos emelő
túl gyakran
(szabadoneséssel)
ejti le a terhet a teher
süllyesztése közben.
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Legfontosabb
tényező

Ha az elektromos láncos emelő túl
gyakran ejti le a terhet, akkor cserélje
le a mechanikus fékes súrlódótárcsás
tengelykapcsolót egy új alkatrészre.

Horog
Meghibásodás
tünete
A horog nyílása
kiszélesedett

Ok
A horog
deformálódott

Intézkedés
Cserélje le a horgot, ha a deformálódás
mértéke meghaladja a kritériumokat.
(Lásd 70. o.)

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés
Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

Föld emelése

Ne emeljen földet.
Legyen óvatos, nehogy
valamilyen kiálló tárgy
megsértse a horgot az
emelés közben.

Teher rögzítése a horog Rögzítse a terhet a
hegye közelében.
horog közepén

A horog oldalirányú
húzása

3
A két emelőkötél max.
120 fokos szöget
zárhat be.

Horog

Nem megfelelő
kötözés

Hibaelhárítás

Túlterhelés

120 fok vagy kevesebb
Nem a horognak
megfelelő emelőkötél
használata
A horog
megcsavaródva lóg

Használjon megfelelő
emelőkötelet.

Az emelőlánccal és a Ne tekerje az
horoggal kötözték meg emelőláncot
a terhet.
közvetlenül a teherre.

A horog nem tud
A csapágy rozsdás
szabadon elfordulni vagy korrodálódott
a nyakánál

Sérült csapágy

Forgassa el a horgot a nyakánál a
kezével. Ha azt nem tudja könnyedén
forgatni, akkor javítsa vagy cserélje a
csapágyat.

Az adott környezethez Kenje meg rendszeresen.
képest kevés a
Használjon emelőkötelet,
kenőanyag
nehogy a horog
belemerüljön/érintkezzen
a vegyszerekkel.
Porszennyeződés

Legyen óvatos,
nehogy idegen tárgyak
kerüljenek a nyakba.

(folyt. következik)
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Horog (folytatás)
Meghibásodás
tünete

Hibaelhárítás

A horog retesze
levált

A horog
deformálódott

Intézkedés
Cserélje le a horgot, ha a deformálódás
mértéke meghaladja a kritériumokat.
(Lásd 70. o.)

Ellenintézkedés
Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

Föld emelése

Ne emeljen földet.
Legyen óvatos, nehogy
valamilyen kiálló tárgy
megsértse a horgot az
emelés közben.

Nem a horognak
megfelelő emelőkötél
használata

Használjon megfelelő
emelőkötelet.

A horog reteszének Cserélje le a horog reteszét, ha az levált
deformálódása vagy vagy deformálódott.
leválása

Az emelőkötelet
a horog reteszére
helyezte

Ne helyezze az
emelőkötelet a horog
reteszére.

A horog a nyakánál Cserélje le a horgot, ha az a nyaknál
deformálódott vagy elferdült
megsérült

Teher emelése a horog Rögzítse a terhet a
hegye közelében
horog közepén

A horog oldalirányú
húzása
A horog nem tud
A csapágy rozsdás
szabadon elfordulni vagy korrodálódott
a nyakánál

Sérült csapágy
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Legfontosabb
tényező
Túlterhelés

Horog

3

A horog a nyaknál
(szárnál) elferdült

Ok

Forgassa el a horgot a nyakánál a
kezével. Ha azt nem tudja könnyedén
forgatni, akkor javítsa vagy cserélje a
csapágyat.

Az adott környezethez Kenje meg rendszeresen.
képest kevés a
Használjon emelőkötelet,
kenőanyag
nehogy a horog
belemerüljön/érintkezzen
a vegyszerekkel.
Porszennyeződés

Legyen óvatos,
nehogy idegen tárgyak
kerüljenek a nyakba.

Emelőlánc
Meghibásodás
tünete
Megcsavarodott
emelőlánc

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Átfordult alsó horog Forgassa vissza az alsó horgot az eredeti Az alsó horog a
Ha több láncágas
helyzetébe, szüntesse meg az átfordulását. munkavégzés során át emelőmodellt használt,
lett fordítva.
akkor ellenőrizze a
horgot átfordulásra a
használat előtt.

Hibás összeszerelés

Az elektromos láncos
emelőt megfelelően
szerelje össze.
(Lásd Szétszerelési/
összeszerelési kézikönyv)

A súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
hirtelen aktiválódása
süllyesztés során

Csomó az
emelőláncon
a lánctartó
hurkolódása miatt

Ellenőrizze a lánctartó kapacitását
(a lánctartó adattábláján) Ha ez nem
elégséges, akkor cserélje a lánctartót
nagyobb kapacitásúra.

A lánctartó elégtelen
kapacitása

Az elektromos láncos
emelő telepítése során
ellenőrizze a lánctartó
emelési és kapacitási
tulajdonságait, majd
szerelje össze őket
megfelelően.

Csattogó hangok

Az emelőlánc
láncszemeinek
kopása

Mérje meg a láncszem átmérőjét.
Cserélje az emelőláncot, ha az eléri a
kopásra megadott határértékeket.
(Lásd 69. o.)

Használat több órán
keresztül kenés nélkül

Kenje meg rendszeresen.
(Lásd 40. o.)

3
Emelőlánc

Távolítsa el az A - láncvezetőt és az
emelőláncot, majd szerelje újra össze
őket.

Hibaelhárítás

Az emelőlánc az
elektromos láncos
emelő házában
csavarodott meg.

Kenőanyag
felhordási felülete

Teher

Túlzott kúszás módban Ne vigye túlzásba
való használat
ezeket a műveleteket.

A lánchézag
megnyúlása

Mérje meg egyszerre 5 láncszem
lánchézagát. Cserélje az emelőláncot,
ha ez az érték meghaladja a kopásra
megadott határértékeket. (Lásd 69. o.)

Túlterhelés

Használja az elektromos
láncos emelőt a
teherbírásánál kisebb
teherrel.

A terhet ferde irányba
húzzák

Ne húzza a terhet
ferde irányba.

Emelőtárcsa,
szabadonfutó tárcsa
kopása

Lásd az emelőtárcsa,
szabadonfutó tárcsa
tételeit.

Túlterhelés

Használja az
elektromos láncos
emelőt a teherbírásánál
kisebb teherrel.

(folyt. következik)
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Emelőlánc (folytatás)
Meghibásodás
tünete
Szokatlan zajok

Ok

Intézkedés

Az emelőlánc
Cserélje le a láthatólag deformálódott
felületének
vagy sérült emelőláncot.
deformálódása vagy
sérülése

Legfontosabb
tényező

Az emelőlánc átfordult Ha több láncágas
állapotban való
emelőmodellt használt,
használata
akkor ellenőrizze a
horgot átfordulásra a
használat előtt.

Hibaelhárítás

Az emelőlánc
megcsavarodott
állapotban való
használata

Az emelőlánc
felületének ütéses
sérülése

Ellenintézkedés

Az elektromos láncos
emelőt megfelelően
szerelje össze.
(Lásd Szétszerelési/
összeszerelési
kézikönyv)

Idegen tárgy erős ütése Az elektromos láncos
emelőt óvatosan
használja, hogy az
ne ütközzön neki más
tárgyaknak.

Emelőlánc

3
Felületi rozsda és
elszíneződés

Rozsdásodás és
korrózió

Távolítsa el a rozsdát és kenje be olajjal. Elfogyott az olaj
Cserélje az emelőláncot, ha az
jelentősen rozsdás vagy korrodált.

Kenje meg rendszeresen.
(Lásd 40. o.)
Kenőanyag
felhordási felülete

Teher

Az emelőlánc
szakadása
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Az élettartam lejárt

Ellenőrizze az emelőláncot és cserélje,
ha az a megadott kritériumoknak nem
felel meg. (Lásd 69. o.)

Az elektromos láncos
emelő használata
esőben

Tárolja az elektromos
láncos emelőt épületen
belül, tető alatt, ha azt
nem használja.

Tengeri víz (sósvíz)
vagy vegyszerek
hatása

Kérjen előre tanácsot
a KITO vállalattól,
ha a berendezést
speciális körülmények
között szeretné
használni. Használja
az elektromos láncos
emelőt a gyártó
által előírt üzemi
körülmények között
(ahol a teljesítménye
garantálható).

A mechanikára
vonatkozó élettartam
lejárt

Kezelje az előírásoknak
megfelelően az
emelőláncot és
ellenőrizze azt,
ideértve a napi és a
többi ellenőrzést is.

Emelőtárcsa, szabadonfutó tárcsa
Meghibásodás
tünete

Csattogó hangok

Ok
A szabadonfutó
bemélyedés kopása
vagy sérülése az
emelőlánc által, ha
az nem illeszkedik a
tárcsához

Intézkedés
Mérje meg a gerinc vastagságát.
Cserélje le a tárcsát, ha a
vastagsága nem éri el a
kritériumokat. (Lásd 81. o.)
Az emelőlánc kopott lehet.
Ellenőrizze az emelőláncot is.

Kopott rész

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

Használat több órán
Kenje meg rendszeresen.
keresztül kenés nélkül; az (Lásd 40. o.)
élettartam lejárt
Ne vigye túlzásba ezeket
a műveleteket.

Túlterhelés

Használja az elektromos
láncos emelőt a
teherbírásánál kisebb
teherrel.

A terhet ferde irányba
húzzák

Ne húzza a terhet ferde
irányba.

A - láncvezető
Meghibásodás
tünete

A keresztvezető
kopása

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Mérje meg a jellemző méreteit. Cserélje A terhet ferde irányba
le a keresztvezetőt, ha jellemző méretei húzzák
meghaladják a kritériumokat. (Lásd 76. o.)
Az emelőlánc kopott lehet. Ellenőrizze az
emelőláncot is.

Ellenintézkedés
Ne húzza a terhet ferde
irányba.

Fogaskerekek és illesztések
Meghibásodás
tünete

A terhet nem lehet
felemelni.

Ok
Kopás, sérülés

Intézkedés
Cserélje le a fogaskereket vagy
illesztést, ha az jelentősen
megsérült vagy elkopott

Legfontosabb
tényező

Használat több órán
keresztül olaj nélkül

Ellenintézkedés
Tartsa be az olajcserére
előírt gyakoriságot.
(Lásd 90. o.)

VESZÉLY
•• Használjon eredeti KITO
váltóolajat. (A mechanikus
fékes súrlódótárcsás
tengelykapcsoló váltóolaja
Kötelező
eltér a szokásos olajok
műszaki adataitól.)
Ha nem eredeti KITO olajat
használ, az súlyos vagy halálos
balesetet okozhat a felemelt teher
leejtésével.

Szabálytalan
mozgás

Részleges kopás
vagy sérülés

Használat több órán
keresztül kenés nélkül
(motor-illeszkedés)

Használjon kenőanyagot
a rendszeres ellenőrzés
során. (Lásd 91. o.)

A súrlódótárcsás
tengelykapcsoló sokszori
alkalmazása

Kerülje a túlterhelést.

A felső/alsó végállás
kapcsoló megszokásból
való használata

Ne használja a felső/
alsó végállás kapcsoló
megszokásból.
(folyt. következik)

3
Emelőtárcsa, szabadonfutó tárcsa / A - láncvezető / Fogaskerekek és illesztések

A teher kilengése
nagyobb, mint
amikor az a
vásárláskor volt

Ok

Hibaelhárítás

Túlzott kúszás módban
való használat
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás (folytatás)
Csapágy
Meghibásodás
tünete

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

A terhet nem lehet
felemelni.

Szorulás, sérülés Cserélje le a csapágyat.

Használat meleg
környezetben vagy túl
gyakori használat

Kerülje a meleg környezetben
való használatot vagy a túl
gyakori használatot

Furcsa hang(ok)

Deformálódás

Használat meleg
környezetben vagy túl
gyakori használat

Kerülje a meleg környezetben
való használatot vagy a túl
gyakori használatot

Cserélje le a csapágyat.

Hibaelhárítás

A futómacska haladási mozgása (motorikus/manuális futómacskára is jellemző)

Csapágy / A futómacska haladási mozgása (motorikus/manuális futómacskára is jellemző)

3
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Meghibásodás
tünete

Ok

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Ellenintézkedés

A berendezés nem halad, A darusín
mert a kerék csúszik
emelkedése

Győződjön meg arról,
hogy a sín max. 1 fokkal
emelkedik-e.

A darusín nem megfelelő Telepítse a darusínt
telepítése
megfelelően.

A berendezés nem halad, A sín felületére
mert a kerék csúszik
olaj tapadt
vagy a haladás nem
egyenletes

Törölje le az odaragadt
idegen anyagokat.

Olyan környezetben való Tisztítsa le rendszeresen a
használat, ahol gyakori
darusínt.
az idegen anyagokkal
való szennyeződés

Csikorgó hangok, ha
a berendezés ívelt
sínszakaszon halad

Súrlódás a kerék Alkalmazzon egy kevés
és a sín között
olajat a sínen ott, ahol a
hang keletkezik.

Nem mozog az ívelt
sínszakaszon

Az ívelt sínszakasz Győződjön meg, hogy
akadályozza a
a sínszakasz sugara
futómacskát
nagyobb a minimális
fordulási sugárnál.
(Lásd 43., 48. o.)

A berendezés nem halad, A terhet ferde
mert a kerék a levegőben irányba húzzák
van
(szabadonfutó kerék)

—

Olyan sínszakasz ív
használata, amelynek
sugara kisebb a
minimális fordulási
sugárnál

Ne használjon olyan
sínszakasz ívet, amelynek
sugara kisebb a minimális
fordulási sugárnál

Üzemeltetési módszer

Használja az elektromos
láncos emelőt
rendeltetésszerűen.

A kerék nem tud forogni

Hibás fogaskerék Távolítsa el a szennyeződést Külső körülmények,
kapcsolat
és az idegen anyagokat a
környezet
kerékről és a fogaskerékről.

Ellenőrizze rendszeresen.

Kígyózás
Furcsa hang (ok)

A gallér hibás
beállítása

Szerelje össze megfelelően.

Ellenőrizze a gallérok
Hiányos ellenőrzés
számát és az
összeszerelési helyzetüket

A kerék egyenetlen Ellenőrizze a kerék kopását Haladás íves sínszakaszon Ellenőrizze rendszeresen.
kopása
vagy egyenetlen felületen
A kerék
deformálódása

Ellenőrizze a kerék
torzulását és a futófelület
sérülését

Túl gyakori ütközés
Cserélje le a kereket.
az ütközővel vagy a
Használja az elektromos láncos
futófelület egyenetlensége emelőt rendeltetésszerűen.

A kerékcsapágy
sérülése

Ellenőrizze, ha a kerék forgása Az élettartam lejárt
közben görgő-hangokat hall.

Cserélje le a kerékcsapágyat.

A sín
deformálódása
és kopása

Ellenőrizze a sín kopását
és torzulását.

Cserélje le a sínt.
Használja az elektromos láncos
emelőt rendeltetésszerűen.

Túlterhelés vagy az
élettartam lejárt

A futómacska haladási mozgása (csak elektromos futómacska)
Meghibásodás
tünete
A kerék nem tud forogni

Ok
A fék nem oldott ki

Intézkedés

Legfontosabb
tényező

Szerelje szét a motorházat. Külső körülmények,
Távolítsa el a rozsdát és a környezet
szennyeződéseket.

Ellenintézkedés
Ellenőrizze rendszeresen.

Elektromos rendszerhiba (Lásd az elektromos láncos emelő tételeket)
(Lásd az elektromos
láncos emelő tételeket)
Kígyózó mozgás
Furcsa hang(ok)

Ellenőrizze a kopást

Haladás íves sínszakaszon Ellenőrizze rendszeresen.
vagy lejárt az élettartam

A fékpofák kopása

Ellenőrizze a fékpofa
kopását

Az élettartam lejárt

Ellenőrizze rendszeresen.

Hibaelhárítás

Az oldalgörgő kopása

A futómacska haladási mozgása (csak manuális futómacska)
Meghibásodás
tünete

Intézkedés

A kézikerék és a kézilánc Rögzítse a kézi láncot
hibás kapcsolata
megfelelően a kézi
kerékhez.

Legfontosabb
tényező
Gyors működés

Ellenintézkedés
Cserélje le a deformálódott
vagy sérült kézi láncot.

3
A futómacska haladási mozgása (csak elektromos futómacska) / A futómacska haladási mozgása (csak manuális futómacska)

Nem lehet a kézi láncot
meghúzni

Ok
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Hibaelhárítás

Melléklet
Ez a Melléklet a KITO elektromos vezérlésű láncos emelő használatához szükséges
információkat, mint például a cserealkatrészek, műszaki anyagok és szerviz hálózat
leírását tartalmazza.

■■Eredeti alkatrészek. .......................................................................120
■■A gép felépítése és az alkatrészek megnevezése. .....................122
■■Műszaki anyagok............................................................................124
•• Horog méretei (ER2 típushoz)....................................................124
•• Teheremelési táblázat. ................................................................124
•• A motor névleges áramerőssége...............................................124
•• Az egysebességes ER2 típusú gép műszaki adatai és méretei.... 126
•• Az egysebességes ER2M típusú gép műszaki adatai és méretei... 127
•• Az egysebességes ER2SP típusú gép műszaki adatai és méretei. ..128
•• Az egysebességes ER2SG típusú gép műszaki adatai és méretei....129
•• A kétsebességes VFD ER2 típusú gép műszaki adatai és méretei....130
•• A kétsebességes VFD ER2M típusú gép műszaki adatai és méretei....132
•• Emelés/Haladási/Sebesség konverziós táblázat......................134
•• Távolság az emelő és az alkalmazható sín között. ..................135
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■■ A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő rendszeres ellenőrzési lapja...142
■■ A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő időszakos ellenőrzési lapja.... 144
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Melléklet

Eredeti alkatrészek
■■Súrlódótárcsás tengelykapcsoló mechanikus fékkel
A KITO gyári tengelykapcsoló-tárcsa mechanikus fékkel

Eredeti alkatrészek

■■Teheremelő csengő:
Túlterhelés riasztás
A túlterhelést jelző riasztóberendezés
Túlterhelés: A teherbírás 100% és 110% között
Riasztó zajszintje: 85 dB vagy nagyobb

■■NR-relé: Negatív fázissorrend elhárító készülék

Egy készülék, amely észleli a negatív vagy nyitott fázissorrendet és automatikusan kikapcsolja az áramot.

A
■■Lökhárító: Az MR2 emlő leállítója
Lengéscsillapító (speciálisan az MR2 típushoz)

Uratán kerekek használata esetén használja a lökhárítót.

■■T-alakú felfüggesztő: Az áramellátás tartozéka
Kód

Sínpálya övszélessége (mm)
75

A : (53mm)

T-alakú felfüggesztő
100

100

B : (78mm)

125

C : (103mm)

150

D : (128mm)

175

A : (153mm)

T-alakú felfüggesztő 175

Menethézag

•• Ha a sínpálya övszélessége meghaladja a 175 milliméter, lépjen
kapcsolatba a KITO-val.

A
B
C
D
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●● Felfüggesztő

szorítókar beszerelése

•• T-alakú felfüggesztő használata esetén, az emelőre rá kell szerelni a felfüggesztő szorítókart.
•• A felfüggesztő szorítókar az emelő főkeretén található nyílásokba illeszthető. A felfüggesztő szorítókart
hatszögletű csavarfejjel ellátott csavarral szerelje be.
•• Rögzítse a kábeltartót a felfüggesztő rögzítőkarra a láncsszeggel és a sasszeggel, majd helyezze be az tápkábelt.

< Kézi futómacska 125 kg - 3,2 T >

< Kézi futómacska 5 T >

Imbuszfejű csavar
Rúgó alátét

< MR2 >

Imbuszfejű csavar

Felfüggesztő
nyomóelem

Rúgó alátét

Felfüggesztő
nyomóelem
Süllyesztett
fejű csavar

Felfüggesztő
nyomóelem

Kábeltámasz

Kábeltámasz

Láncfüggesztő
Tápkábel

Sasszeg

Sasszeg

Láncfüggesztő

Láncfüggesztő

Imbuszfejű csavar (hátoldal)

■■Sarokelem felfüggesztő: Az áramellátás tartozéka
Kód
THLT és THLP

Sarokelem

Menethézag

50×50

53 mm

65×65

66 mm

75×75

79 mm

Eredeti alkatrészek

Sasszeg

A

< THLT (közvetlen alátámasztáshoz) > < THLP (nyomógombos kapcsoló vezérlőkábelhez) >

53
66
79

Kábelvédő

Kábelvédő

121

Melléklet

A gép felépítése és az alkatrészek megnevezése
A gép felépítése és az alkatrészek megnevezése

Vezérlő fedele
A vezérlő fedele szerkezete és az alkatrészek
neve az alábbiakban van leírva.

Felső horog
G burkolat

Tengelyvisszatartó kapocs

Fogaskerékház
Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló

Olajtömítés

Emelő fogaskerék

Emelőtárcsa
Géptest
Tengelyvisszatartó lemez
Csatlakozótengely

‘B’ láncvezető
‘A’ láncvezető

Kar csapszege
Hajtókerék

Kar csapszegének rugója
Korlátozó kar

A

Csapágykeret
Csillapító gumi (Láncrugó és véglemez)
Alsó járom
Kulcs
Alsó horog

Forgórész
Motortengely

V-gyűrű

M burkolat
Állórész
Agy
Elektromágneses fék
B tömítés
Fékburkolat
Ventillátor
Ventillátor fedele
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■■Egysebességes modell

Vezérlő fedele

Korlátozó kapcsoló

C tömítés

■■Kétsebességes VDF-modell (B, C méret)
Panel
Átalakító Zajszűrő

A gép felépítése és az alkatrészek megnevezése

Panel

Vezérlő fedele
Fékező ellenállás
Végállás kapcsoló

Ellenállásburkolat

A

Interfész pult
C tömítés
Adattábla

■■Kétsebességes VDF-modell (D,E,F méret)
Panel
Zajszűrő
Átalakító
Vezérlő fedele
Fékező ellenállás
Korlátozó kapcsoló

Ellenállásburkolat

Interfész pult

C tömítés
Adattábla
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Műszaki anyagok
■■Horog méretei (ER2 típushoz)
●● Felső

horog

●● Alsó

i

horog

j

g

e
D

l

D

c

k
j

g
h

Műszaki anyagok

Kód

A

ER2-001H/IH
ER2-003S/IS
ER2-003H/IH
ER2-005L/IL
ER2-005S/IS
ER2-010L/IL
ER2-010S/IS
ER2-016S/IS
ER2-020L/IL
ER2-020S/IS
ER2-025S/IS
ER2-032S/IS
ER2-050S/IS

Felső horog (mm)
i
j

D

g

35,5

27,7

17,5

35,5
35,5
42,5
42,5
53,0
53,0
53,0
60,0
60,0
63,0

27,7
27,7
32,0
32,0
39,0
39,0
39,0
44,8
44,9
47,6

17,5
17,5
22,5
22,5
31,5
31,5
31,5
32,5
34,5
42,5

Alsó horog (mm)
h
j

k

l

D

g

23,5

28,0

17,5

35,5

27,7

17,5

23,5
23,5
31,0
31,0
43,5
43,5
43,5
44,0
47,5
56,0

28,0
28,0
36,5
36,5
51,5
51,5
51,5
52,0
56,0
67,0

17,5
17,5
22,5
22,5
31,5
31,5
31,5
32,5
34,5
42,5

35,5
35,5
42,5
42,5
47,5
50,0
50,0
53,0
60,0
63,0

27,7
27,7
31,2
31,2
34,5
37,3
37,3
40,0
44,7
47,1

17,5
17,5
22,5
22,5
26,5
29,0
29,0
31,5
34,5
42,5

e

c

23,5

28,0

17,5

23,5
23,5
31,0
31,0
36,5
40,0
40,0
43,5
47,5
56,0

28,0
28,0
36,5
36,5
43,5
47,5
47,5
51,5
56,0
67,0

17,5
17,5
22,5
22,5
26,5
29,0
29,0
31,5
34,5
42,5

■■Teheremelési táblázat
Teherbírás (T)
Teheremelés (T)

125kg
0,126

250kg
0,251

500kg
0,501

1
1,002

1,6
1,604

2
2,004

2,5
2,504

3,2
3,205

5
5,014

Megjegyzés) A fenti ábrák a standard ER2 elektromos vezérlésű láncos emelő kampójára vonatkoznak.

■■A motor névleges áramerőssége
■■Emelőmotor (Egysebességes)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
500kg
250kg
500kg
1
1,6
2
2,5
3,2
5

124

Kód

Motor teljesítmény
(kW)

ER2-001H
ER2-003S
ER2-005L
ER2-003H
ER2-005S
ER2-010L
ER2-010S
ER2-016S
ER2-020L
ER2-020S
ER2-025S
ER2-032S
ER2-050S
Motorszigetelési osztály

(Egység: A)

Üzemi feszültség: 230V
220–230V

Üzemi feszültség: 400V
380–415V

380–440V

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

0,56

3,8

3,0

2,5

1,8

0,9

5,0

4,3

3,4

2,6

1,8

7,3

8,3

4,8

4,6

3,5

13,3

15,4

8,3

8,7

B

F

■■Emelőmotor (Kétsebességes)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
500kg
250kg
500kg
1
1,6
2

Motor
teljesítmény
(kW)

ER2-001IH
ER2-003IS
ER2-005IL
ER2-003IH
ER2-005IS
ER2-010IL
ER2-010IS
ER2-016IS
ER2-020IL
ER2-020IS
ER2-025IS
ER2-032IS
ER2-050IS
Motorszigetelési osztály

Üzemi feszültség: 230V

Üzemi feszültség: 400V

220–230V

380–415V

380–440V

0,56

4,0

2,7

0,9

5,3

3,6

1,8

8,8

5,1

3,5

16,2

9,2

B

F

■■Haladómű motor (Egysebességes)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
500kg
1
1,6
2
2,5
3,2
5

Kód

(Egység: A)

Üzemi feszültség: 230V

Motor
teljesítmény
(kW)

Üzemi feszültség: 400V

220–230V

380–415V

380–440V

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

0,4

3,3

3,0

2,3

2,2

0,75

5,1

4,8

3,8

MR2-010S/L

MR2-020S/L

A

MR2-032S/L
MR2-050S/L
Motorszigetelési osztály

B

3,3

F

■■Haladómű motor (Kétsebességes)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
500kg
1
1,6
2
2,5
3,2
5

Műszaki anyagok

2,5
3,2
5

Kód

(Egység: A)

Kód

(Egység: A)

Motor
teljesítmény
(kW)

Üzemi feszültség: 230V

0,4

3,5

2,5

0,75

5,4
B

4,0
F

220–230V

Üzemi feszültség: 400V
380–415V

380–440V

MR2-010IS

MR2-020IS
MR2-032IS
MR2-050IS
Motorszigetelési osztály

(folyt. következik)
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Műszaki anyagok (folytatás az előző oldalról)

■■Az egysebességes ER2 típusú gép műszaki adatai és méretei
■■Műszaki adatok

Teherbírás
(T)
125kg
250kg
0,5
1
1,6
2,5
3,2
5

ER2-001H
ER2-003S
ER2-003H
ER2-005L
ER2-005S
ER2-010L
ER2-010S
ER2-016S
ER2-020L
ER2-020S
ER2-025S
ER2-032S
ER2-050S

b
f
h

Osztály

M5

M4

Hozzáadott
Tesztsúly Tömeg tömeg további
(T)
(kg)
1 m emelés
esetén (kg)
156kg
27
0,42
313kg
37
0,81
625kg
33
613kg
37
47
1,25
1,33
54
1,88
72
2,3
73
2,5
91
3,13
104
2,8
3,75
107
4,7
6,25
132
5,6

[Tömeg 3 m emelés esetén.

a
i

d

e

C

Műszaki anyagok

2

Kód

Az ER2 műszaki adatai
Emelőmotor
Emelési sebesség (m/perc)
Emelőlánc
A
Szokásos
Vezérlőkábel
Teljesítmény
láncszem átmérő
berendezés emelés
Teljesítmény
hossza L (m)
szakaszos
50Hz
60Hz
(mm) × Láncágak
mérete
(m)
(kW)
üzemben (% ED)
száma
14,1
16,9
B
0,56
4,3×1
9,1
10,9
0,9
13,4
16,1
C
6,0×1
0,56
3,8
4,6
7,3
8,8
0,9
2,5
3,5
4,2
D
7,7×1
3
60
7,1
8,5
1,8
4,5
5,4
E
10,2×1
3,7
4,4
7,0
8,4
F
5,7
6,8
11,2×1
3,5
E
4,4
5,3
10,2×2
2,8
F
2,9
3,5
11,2×2

Emelés

L

D

A

g

■■Méretek (mm)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
0,5
1
1,6
2
2,5
3,2
5

126

Kód
ER2-001H
ER2-003S
ER2-003H
ER2-005L
ER2-005S
ER2-010L
ER2-010S
ER2-016S
ER2-020L
ER2-020S
ER2-025S
ER2-032S
ER2-050S

Horgok közötti
legkisebb
távolság: C

D

a

b

d

e

f

350

430

478

321

219

259

260

370

490

348

242

430

550

376

291

510
575
590
625
785
850

630
840
920

510
513
510
589
598
646
703
736
703
736

427
445
427
445

268
271
268
298
307

308

338

347
337
347
337

356
399
356
399

283
335
384,5

g

27

31
34
39

h

i

99

93

113

106

129

118

160,5

137,5

437,5
173,5
142,5
397
44
216
82
439
47
231,5
84,5
[A D és f méretek a 3 m emelésre vonatkoznak.

■■Az egysebességes ER2M típusú gép műszaki adatai és méretei
■■Műszaki adatok

e

58
58
153

68
64
68
77
84
110
800
111
[1000]
129
152
1000
155

800
[3500]

82
178
100
178

1800 202

0,42
0,81
1,33
2,3
2,8
4,7
5,6

[Tömeg 3 m emelés esetén.
[A zárójelbe tett értékek ( ) lassú
sebességre vonatkoznak.
[Vigyázat: a szögletes zárójelbe tett
értékek [ ] a legkissebb fordulási
sugárra vonatkoznak.

d

e'
m

r

k

b
n

B

Egyéb műszaki jellemzők
Legkisebb
Hozzáadott
Sín
fordulási Tömeg tömeg további
övszélesség:
sugár (kg) 1 m emelés
B (mm)
(mm)
esetén (kg)

Műszaki anyagok

Az ER2 műszaki adatai
MR2 műszaki adatai
Emelőmotor Emelési sebesség (m/perc) Emelőlánc
Haladómű motor Haladási sebesség (m/perc)
Teherbírás
A Szokásos
Kód
ER2
Vezérlőkábel
MR2
Teljesítmény
láncszem
Teljesítmény
(T)
berendezés emelés
Osztály
sorozat
hossza L (m) Teljesítmény szakaszos 50Hz 60Hz átmérő (mm) ×
sorozat Teljesítmény szakaszos 50Hz 60Hz
mérete
(m)
(kW)
(kW)
üzemben (% ED)
Láncágak száma
üzemben (% ED)
125kg ER2M001H-S/L ER2-001H
14,1 16,9
B
0,56
4,3×1
ER2M003S-S/L ER2-003S
9,1
10,9
250kg
ER2M003H-S/L ER2-003H
0,9
13,4 16,1
MR20,5 ER2M005L-S/L ER2-005L
C
0,56
3,8
4,6
6,0×1
M5 010S(L)
0,49 ER2M005S-S/L ER2-005S
7,3
8,8
0,9
ER2M010L-S/L ER2-010L
2,5
3,5
4,2
1
D
7,7×1
0,4
20
24
ER2M010S-S/L ER2-010S
7,1
8,5
3
60
40
(10) (12)
1,6 ER2M016S-S/L ER2-016S
1,8
4,5
5,4
MR2ER2M020L-S/L ER2-020L
E
3,7
4,4
10,2×1
020S(L)
2
ER2M020S-S/L ER2-020S
7,0
8,4
2,5 ER2M025S-S/L ER2-025S
F
5,7
6,8
11,2×1 M4 MR23,5
032S(L)
3,2 ER2M032S-S/L ER2-032S
E
4,4
5,3
10,2×2
2,9
MR25
ER2M050S-S/L ER2-050S
F
2,9
3,5
11,2×2
0,75
050S(L)

t

j

Emelés

i

L

D

C

A

g

■■Méretek (mm)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
0,5
1
1,6
2
2,5
3,2
5

Kód
ER2M001H-S/L
ER2M003S-S/L
ER2M003H-S/L
ER2M005L-S/L
ER2M005S-S/L
ER2M010L-S/L
ER2M010S-S/L
ER2M016S-S/L
ER2M020L-S/L
ER2M020S-S/L
ER2M025S-S/L
ER2M032S-S/L
ER2M050S-S/L

Horgok közötti
legkisebb
távolság: C

D

375

450

395

510

435

550

505
570
585
620
815
900

630
830
900
910

b

d

e

e'

315

220

515

179

g

27

i

j

k

m

n

r

t

u

95

22

130

205

109

51

31

83

110

27

125

212

118

60

36

76

125

29

131

215

132

68

43

70

140

44

145

233

150

86

54

56

31
325

225

520

184

340

226

521

186

400

281

528

192

34
39
44
47

[A D méretek 3 m emelésre vonatkoznak.

(folyt. következik)
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Műszaki anyagok (folytatás az előző oldalról)

■■Az egysebességes ER2SP típusú gép műszaki adatai és méretei
Az ER2 műszaki adatai
Az TSP műszaki adatai (kézi futómacska)
Emelőmotor Emelési sebesség (m/perc) Emelőlánc
Legkisebb
Teherbírás
A Szokásos
Kód
ER2
Vezérlőkábel
TSP Kézi lánc hossza: Sín övszélesség: fordulási
Teljesítmény
láncszem átmérő
(T)
berendezés emelés
Osztály
Teljesítmény
sorozat
hossza L (m)
sorozat
E (m)
B (mm)
sugár
szakaszos 50Hz 60Hz (mm) × Láncágak
mérete
(m)
(kW)
(mm)
üzemben (% ED)
száma
125kg ER2SP001H ER2-001H
14,1
16,9
B
0,56
4,3×1
ER2SP003S ER2-003S
9,1
10,9
250kg
ER2SP003H ER2-003H
0,9
13,4
16,1
TSP005
50 - 102
1100
C
6,0×1
ER2SP005L ER2-005L
0,56
3,8
4,6
0,5
M5
ER2SP005S ER2-005S
7,3
8,8
0,9
ER2SP010L ER2-010L
2,5
3,5
4,2
1
7,7×1
TSP010
58 - 127 1300
ER2SP010S ER2-010S
3
60
7,1
8,5
1,6 ER2SP016S ER2-016S
D
1,8
4,5
5,4
10,2×1
TSP020
1500
ER2SP020L ER2-020L
3,7
4,4
2
ER2SP020S ER2-020S
7,0
8,4
82 - 153
2,5 ER2SP025S ER2-025S
F
5,7
6,8
11,2×1 M4
TSP030
1700
3,5
3,2 ER2SP032S ER2-032S
E
4,4
5,3
10,2×2
2,8
5
ER2SP050S ER2-050S
F
2,9
3,5
11,2×2
TSP050
100 - 178 2300

ER2SP műszaki adatai
Hozzáadott
Tömeg tömeg további
(kg) 1 m emelés
esetén (kg)
32
42
38
42
55
62
85
86
105
128
130
182

0,42
0,81
1,33
2,3
2,8
4,7
5,6

[Tömeg 3 m emelés esetén.

b
n

a
e B
m
o

k

Műszaki anyagok

■■ Műszaki adatok

t

j

Emelés

p
r

i
h

q

L

D

C

A

g

■■Méretek (mm)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
0,5
1
1,6
2
2,5
3,2
5

Kód
ER2SP001H
ER2SP003S
ER2SP003H
ER2SP005L
ER2SP005S
ER2SP010L
ER2SP010S
ER2SP016S
ER2SP020L
ER2SP020S
ER2SP025S
ER2SP032S
ER2SP050S

Horgok közötti
legkisebb
távolság: C

D

395

470

415

530

470
570
635
650
680
830
900

a

b

e

g

h

i

j

k

m

n

o

204

182

46

27

82

60

21

76

47,5

84

42

590

249

236

56

31

106

71

28

95

56

112

50

690

300

280

69

127

85

34

112

71

131

63

148

100

36

134

80

152

74

102

68

36

169

118

46

144

81

178

70

104

88

54

890
910

320

324

79

297

400

53

34
39
44
47

p

10

q

r

t

54

38

22

69

50

25

83

62

32

[A D méretek 3 m emelésre vonatkoznak.
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■■Az egysebességes ER2SG típusú gép műszaki adatai és méretei
■■ Műszaki adatok

ER2SG műszaki adatai
Hozzáadott
Tömeg tömeg további
(kg) 1 m emelés
esetén (kg)
40
50
46
50
59
66
89
90
109
132
134
188

1,4
1,7
2,3
3,2
3,7
5,6
6,5

[Tömeg 3 m emelés esetén.

b
n

k'
k

e

u

m
o

a
B

Műszaki anyagok

Az ER2 műszaki adatai
Az TSG műszaki adatai (kézi futómacska)
Emelőmotor Emelési sebesség (m/perc) Emelőlánc
Legkisebb
Teherbírás
A Szokásos
Kód
ER2
Vezérlőkábel
TSG Kézi lánc hossza: Sín övszélesség: fordulási
Teljesítmény
Láncszem
(T)
berendezés emelés
Osztály
Teljesítmény
sorozat
hossza L (m)
sorozat
E (m)
B (mm)
sugár
szakaszos 50Hz 60Hz átmérő (mm) ×
mérete
(m)
(kW)
(mm)
üzemben (% ED)
Láncágak száma
125kg ER2SG001H ER2-001H
14,1
16,9
B
0,56
4,3×1
ER2SG003S ER2-003S
9,1
10,9
250kg
ER2SG003H ER2-003H
0,9
13,4
16,1
TSG010
58 - 127
1300
C
6,0×1
ER2SG005L ER2-005L
0,56
3,8
4,6
0,5
M5
ER2SG005S ER2-005S
7,3
8,8
0,9
ER2SG010L ER2-010L
2,5
3,5
4,2
3,7 · 5,7
1
D
7,7×1
ER2SG010S ER2-010S
3
60
7,1
8,5
1,6 ER2SG016S ER2-016S
1,8
4,5
5,4
E
10,2×1
TSG020
1500
ER2SG020L ER2-020L
3,7
4,4
2
ER2SG020S ER2-020S
7,0
8,4
82 - 153
2,5 ER2SG025S ER2-025S
F
5,7
6,8
11,2×1 M4
TSG030
1700
3,5
3,2 ER2SG032S ER2-032S
E
4,6
5,5
10,2×2
2,8
5
ER2SG050S ER2-050S
F
2,9
3,5
11,2×2
TSG050
4,2 · 6,2
100 - 178 2300

t

j

Emelés

p
r

i
h

q

L

E

D

C

A

g

■■Méretek (mm)
Teherbírás
(T)
125kg
250kg
0,5
1
1,6
2
2,5
3,2
5

Kód
ER2SG001H
ER2SG003S
ER2SG003H
ER2SG005L
ER2SG005S
ER2SG010L
ER2SG010S
ER2SG016S
ER2SG020L
ER2SG020S
ER2SG025S
ER2SG032S
ER2SG050S

Horgok közötti
legkisebb
távolság: C

D

415

490

435

550

470

590

570
635
650
680
830
900

690
890
910

a

b

e

345

236

152

g

27

h

i

j

k

k'

m

n

o

106

71

28

95

107

56

112

50

31
385

280

154

398

324

157

401

400

156

34
39
44
47

p

q

r

t

69

50

25

10

u

183

127

85

34

112

109

71

131

63

83

62

32

148

100

36

134

115

80

152

74

102

68

36

169

118

46

144

131

81

178

70

104

88

54

[A D méretek 3 m emelésre vonatkoznak.

(folyt. következik)
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Műszaki anyagok (folytatás az előző oldalról)

■■A kétsebességes VFD ER2 típusú gép műszaki adatai és méretei
■■ Műszaki adatok

Teherbírás
(T)

125kg

Kód

Emelőmotor
A Szokásos
Vezérlőkábel
Teljesítmény
berendezés emelés
hossza L (m) Teljesítmény szakaszos
mérete
(m)
(kW)
üzemben (% ED)

ER2-001IH
B

0,56

ER2-003IS
250kg
ER2-003IH
ER2-005IL

0,9
C

0,56

0,5

Műszaki anyagok

ER2-005IS

A

0,9
ER2-010IL
1

2,5
D

ER2-010IS
1,6

3

40/20

ER2-016IS
ER2-020IL

1,8
E

2
ER2-020IS
2,5

ER2-025IS

F

3,2

ER2-032IS

E

5

ER2-050IS

F

3,5
2,8

Az ER2 műszaki adatai
Emelési sebesség (m/perc)
Emelőlánc
Hozzáadott
láncszem átmérő Osztály Tesztsúly Tömeg tömeg további
50Hz/60Hz
(T)
(kg)
1 m emelés
(mm) × Láncágak
Nagysebesség Lassú sebesség
esetén (kg)
száma
KIIND.
16,6
2,8
156kg
HATÓSUGÁR
16,6
1,4
4,3×1
27
0,42
KIIND.
10,8
1,8
HATÓSUGÁR
10,8
0,9
313kg
KIIND.
15,7
2,6
36
HATÓSUGÁR
15,7
1,3
KIIND.
4,5
0,8
613kg
6,0×1
32
0,81
(625kg)
HATÓSUGÁR
4,5
0,4
M5
KIIND.
8,5
1,4
625kg
36
HATÓSUGÁR
8,5
0,7
KIIND.
4,2
0,7
45
HATÓSUGÁR
4,2
0,3
7,7×1
1,25
1,33
KIIND.
8,2
1,4
52
HATÓSUGÁR
8,2
0,7
KIIND.
5,3
0,9
1,88
72
HATÓSUGÁR
5,3
0,4
KIIND.
4,3
0,7
10,2×1
73
2,3
HATÓSUGÁR
4,3
0,4
2,5
KIIND.
8,2
1,4
89
HATÓSUGÁR
8,2
0,7
KIIND.
6,6
1,1
11,2×1
M4
3,13
100
2,8
HATÓSUGÁR
6,6
0,6
KIIND.
5,2
0,9
10,2×2
3,75
105
4,7
HATÓSUGÁR
5,2
0,4
KIIND.
3,3
0,6
11,2×2
6,25
128
5,6
HATÓSUGÁR
3,3
0,3
[Tömeg 3 m emelés esetén.
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■■Méretek (mm)

1,6
2
2,5
3,2
5

350

430

370

490

430

550

510
575
590
625
785
850

a

b

d

535

345

276

568
571
568
614
623
710

630

920

300

376

316

427

767
800
767
800

840

348

445
427
445

e

f

259

284

268
271
268
298
307

372

338

411
401
411
401

356
399
356
399

g

27

283
335

31
34

384,5

39

437,5
397
439

44
47

h

i

99

117

113

106

129

118

160,5

137,5

173,5
216
231,5

142,5
82
84,5

[A D és f méretek a 3 m emelésre vonatkoznak.

Műszaki anyagok

b
f
h

a
i

d

e

D

1

D

A
L

0,5

ER2-001IH
ER2-003IS
ER2-003IH
ER2-005IL
ER2-005IS
ER2-010IL
ER2-010IS
ER2-016IS
ER2-020IL
ER2-020IS
ER2-025IS
ER2-032IS
ER2-050IS

Horgok közötti
legkisebb
távolság: C

C

125kg
250kg

Kód

Emelés

Teherbírás
(T)

g

(folyt. következik)
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■■A kétsebességes VFD ER2M típusú gép műszaki adatai és méretei
■■ Műszaki adatok

Teherbírás
(T)

Kód

ER2 sorozat

125kg ER2M-001IH-IS

ER2-001IH

ER2M-003IS-IS

ER2-003IS

ER2M-003IH-IS

ER2-003IH

ER2M005IL-IS

ER2-005IL

ER2M005IS-IS

ER2-005IS

ER2M010IL-IS

ER2-010IL

ER2M010IS-IS

ER2-010IS

ER2M016IS-IS

ER2-016IS

ER2M020IL-IS

ER2-020IL

ER2M020IS-IS

ER2-020IS

2,5

ER2M025IS-IS

ER2-025IS

3,2

ER2M032IS-IS

ER2-032IS

5

ER2M050IS-IS

ER2-050IS

250kg

Műszaki anyagok

0,5

A

1

1,6

2

Teherbírás
(T)

Kód

MR2 sorozat

Az ER2 műszaki adatai
Emelőmotor
Emelési sebesség (m/perc)
A
Szokásos Vezérlőkábel
Teljesítmény
50Hz/60Hz
berendezés
emelés (m) hossza L (m) Teljesítmény szakaszos
mérete
(kW)
Nagysebesség
Lassú sebesség
üzemben (% ED)
KIIND,
16,6
2,8
HATÓSUGÁR
16,6
1,4
0,56
B
KIIND,
10,8
1,8
HATÓSUGÁR
10,8
0,9
KIIND,
15,7
2,6
0,9
HATÓSUGÁR
15,7
1,3
KIIND,
4,5
0,8
C
0,56
HATÓSUGÁR
4,5
0,4
KIIND,
8,5
1,4
HATÓSUGÁR
8,5
0,7
0,9
KIIND,
4,2
0,7
2,5
HATÓSUGÁR
4,2
0,3
D
KIIND,
8,2
1,4
3
40/20
HATÓSUGÁR
8,2
0,7
KIIND,
5,3
0,9
1,8
HATÓSUGÁR
5,3
0,4
KIIND,
4,3
0,7
E
HATÓSUGÁR
4,3
0,4
KIIND,
8,2
1,4
HATÓSUGÁR
8,2
0,7
KIIND,
6,6
1,1
F
HATÓSUGÁR
6,6
0,6
3,5
KIIND,
5,2
0,9
E
HATÓSUGÁR
5,2
0,4
2,8
KIIND,
3,4
0,6
F
HATÓSUGÁR
3,4
0,3

Haladómű motor
Teljesítmény
Teljesítmény
szakaszos
(kW)
üzemben(% ED)

MR2 műszaki adatai
Haladási sebesség (m/perc)
50Hz/60Hz
Nagysebesség Lassú sebesség

0,5

Sín
övszélesség:
B (mm)

1
1,6
2

MR2-010IS

58 - 153
KIIND,

ER2M010IL-IS

0,4

ER2M010IS-IS

4

800
[3500]

ER2M032IS-IS

5

ER2M050IS-IS

10,2×1

11,2×1

11,2×2

Hozzáadott tömeg
további 1 m emelés
esetén (kg)

65

27/13

24

84

0,42

0,81

1,33

111
800
[1000]

MR2-020IS
82 - 178
HATÓSUGÁR

MR2-032IS
MR2-050IS

0,75

2,4

2,3

129
1000

100 - 178

112

1800

151

2,8

155

4,7

200

5,6

[Tömeg 3 m emelés esetén.
[Vigyázat: a szögletes zárójelbe tett értékek [ ] a legkissebb fordulási sugárra vonatkoznak.
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M4

10,2×2

77

ER2M020IS-IS

3,2

0,77×1

69

ER2M016IS-IS

ER2M025IS-IS

M5

69

ER2M005IS-IS

2,5

6,0×1

59

ER2M-003IH-IS

ER2M020IL-IS

4,3×1

Legkisebb
Tömeg
fordulási sugár
(kg)
(mm)

ER2M-003IS-IS

ER2M005IL-IS

Osztály

Az ER2M műszaki adatai

125kg ER2M-001IH-IS
250kg

Emelőlánc
láncszem átmérő
(mm) × Láncágak
száma

■■Méretek (mm)
Egybé méretei megegyeznek az egysebességes ER2M típusú gép méreteivel.

e

d

e'
m

i

t

j

Emelés

Műszaki anyagok

L

D

C

r

k

b
n

B

g

A

(folyt. következik)
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Műszaki anyagok

■■Emelés/Haladás/Sebesség konverziós táblázat (m/s→m/perc)

A

134

Átalakított Hagyományos Átalakított Hagyományos Átalakított Hagyományos Átalakított Hagyományos Átalakított Hagyományos Átalakított Hagyományos
érték (m/mp)►érték (m/perc) érték (m/mp)►érték (m/perc) érték (m/mp)►érték (m/perc) érték (m/mp)►érték (m/perc) érték (m/mp)►érték (m/perc) érték (m/mp)►érték (m/perc)
0,067
4,0
0,133
8,0
0,200
12,0
0,267
16,0
0,333
20,0
0,002
0,1
0,068
4,1
0,135
8,1
0,202
12,1
0,268
16,1
0,335
20,1
0,003
0,2
0,070
4,2
0,137
8,2
0,203
12,2
0,270
16,2
0,337
20,2
0,005
0,3
0,072
4,3
0,138
8,3
0,205
12,3
0,272
16,3
0,338
20,3
0,007
0,4
0,073
4,4
0,140
8,4
0,207
12,4
0,273
16,4
0,340
20,4
0,008
0,5
0,075
4,5
0,142
8,5
0,208
12,5
0,275
16,5
0,342
20,5
0,010
0,6
0,077
4,6
0,143
8,6
0,210
12,6
0,277
16,6
0,343
20,6
0,012
0,7
0,078
4,7
0,145
8,7
0,212
12,7
0,278
16,7
0,345
20,7
0,013
0,8
0,080
4,8
0,147
8,8
0,213
12,8
0,280
16,8
0,347
20,8
0,015
0,9
0,082
4,9
0,148
8,9
0,215
12,9
0,282
16,9
0,348
20,9
0,017
1,0
0,083
5,0
0,150
9,0
0,217
13,0
0,283
17,0
0,350
21,0
0,018
1,1
0,085
5,1
0,152
9,1
0,218
13,1
0,285
17,1
0,352
21,1
0,020
1,2
0,087
5,2
0,153
9,2
0,220
13,2
0,287
17,2
0,353
21,2
0,022
1,3
0,088
5,3
0,155
9,3
0,222
13,3
0,288
17,3
0,355
21,3
0,023
1,4
0,090
5,4
0,157
9,4
0,223
13,4
0,290
17,4
0,357
21,4
0,025
1,5
0,092
5,5
0,158
9,5
0,225
13,5
0,292
17,5
0,358
21,5
0,027
1,6
0,093
5,6
0,160
9,6
0,227
13,6
0,293
17,6
0,360
21,6
0,028
1,7
0,095
5,7
0,162
9,7
0,228
13,7
0,295
17,7
0,362
21,7
0,030
1,8
0,097
5,8
0,163
9,8
0,230
13,8
0,297
17,8
0,363
21,8
0,032
1,9
0,098
5,9
0,165
9,9
0,232
13,9
0,298
17,9
0,365
21,9
0,033
2,0
0,100
6,0
0,167
10,0
0,233
14,0
0,300
18,0
0,367
22,0
0,035
2,1
0,102
6,1
0,168
10,1
0,235
14,1
0,302
18,1
0,368
22,1
0,037
2,2
0,103
6,2
0,170
10,2
0,237
14,2
0,303
18,2
0,370
22,2
0,038
2,3
0,105
6,3
0,172
10,3
0,238
14,3
0,305
18,3
0,372
22,3
0,040
2,4
0,107
6,4
0,173
10,4
0,240
14,4
0,307
18,4
0,373
22,4
0,042
2,5
0,108
6,5
0,175
10,5
0,242
14,5
0,308
18,5
0,375
22,5
0,043
2,6
0,110
6,6
0,177
10,6
0,243
14,6
0,310
18,6
0,377
22,6
0,045
2,7
0,112
6,7
0,178
10,7
0,245
14,7
0,312
18,7
0,378
22,7
0,047
2,8
0,113
6,8
0,180
10,8
0,247
14,8
0,313
18,8
0,380
22,8
0,048
2,9
0,115
6,9
0,182
10,9
0,248
14,9
0,315
18,9
0,382
22,9
0,050
3,0
0,117
7,0
0,183
11,0
0,250
15,0
0,317
19,0
0,383
23,0
0,052
3,1
0,118
7,1
0,185
11,1
0,252
15,1
0,318
19,1
0,385
23,1
0,053
3,2
0,120
7,2
0,187
11,2
0,253
15,2
0,320
19,2
0,387
23,2
0,055
3,3
0,122
7,3
0,188
11,3
0,255
15,3
0,322
19,3
0,388
23,3
0,057
3,4
0,123
7,4
0,190
11,4
0,257
15,4
0,323
19,4
0,390
23,4
0,058
3,5
0,125
7,5
0,192
11,5
0,258
15,5
0,325
19,5
0,392
23,5
0,060
3,6
0,127
7,6
0,193
11,6
0,260
15,6
0,327
19,6
0,393
23,6
0,062
3,7
0,128
7,7
0,195
11,7
0,262
15,7
0,328
19,7
0,395
23,7
0,063
3,8
0,130
7,8
0,197
11,8
0,263
15,8
0,330
19,8
0,397
23,8
0,065
3,9
0,132
7,9
0,198
11,9
0,265
15,9
0,332
19,9
0,398
23,9
0,400
24,0
0,500
30,0
0,600
36,0

■■Távolság az emelő és az alkalmazható sín között
■■Elektromos meghajtású futómacska

(Egység: mm)

I-mérlegkar
mérete
B
75
75
75
100
100
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
190
190

t
5
5,5
5,5
6
7
8,5
7,5
10
9
8
10
11,5
9
12
10
12,5
11
13
13
16

~5t
A
×
×
×
×
×
×
32,4
25,8
29,7
32,8
27,2
23,7
30,7
21,6
27,7
20,6
19,5
26,6
22,0
11,9

B
×
×
×
×
×
×
18,25
17
30
30,5
29,5
28,75
30
28,5
29,5
28,25
41,5
40,5
48
46,5

B

Műszaki anyagok

H
100
125
150
180
200
150
250
250
200
300
300
300
350
350
400
400
450
450
600
600

Távolság az emelő és a sín között
~3,2t
~1t
~2t
Egyes Dupla
A
B
A
B
A
A
B
×
×
×
×
×
×
×
13,8 9,75
×
×
×
×
×
13,8 9,75
×
×
×
×
×
14,2 22 18,6 19,5
×
×
×
14,1 21,5 18,6 19
×
×
×
11 33,25 15,4 30,75 ×
×
×
12,5 33,75 16,9 31,25 10,6 11,8 28,75
5,9 32,5 10,3 30 17,2 18,4 27,5
9,8 45,5 14,3 43 14,5 15,7 40,5
12,9 46 17,3 43,5 17,6 18,8 41
7,3
45 11,7 42,5 12,0 13,2 40
3,7 44,25 8,2 41,75 8,5 9,7 39,25
10,8 45,5 15,4 43 15,5 16,7 40,5
1,7
44
6,2 41,5 6,4
7,6
39
7,8
45 12,2 42,5 12,5 13,7 40
0,7 43,75 5,1 41,25 5,4 6,6 38,75
×
×
11,1 54,5 11,4 12,6 52
×
×
4,5 53,5 4,3 5,5
51
×
×
6,5
61
6,8
8
58,5
×
×
×
×
×
×
×

A

A

■■Kézi futómacska
(Egység: mm)

I-mérlegkar
mérete
H
100
125
150
180
200
150
250
250
200
300
300
300
350
350
400
400
450
450
600
600

B
75
75
75
100
100
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
190
190

t
5
5,5
5,5
6
7
8,5
7,5
10
9
8
10
11,5
9
12
10
12,5
11
13
13
16

TSP
~500kg
A
B
13,3 12,5
10,8 12,25
10,8 12,25
11,2 24,5
11,1 24
7,9 35,75
9,4 36,25
2,9
35
6,8
48
9,8 48,5
4,2 47,5
0,7 46,75
7,8
48
×
×
4,7 47,5
×
×
3,6 59,5
×
×
×
×
×
×

Távolság az emelő és a sín között
TSP/TSG
~1t
~2t
~3,2t
A
B
A
B
A
B
21,1 11,0
×
×
×
×
19,5 10,75 ×
×
×
×
19,5 10,75 ×
×
×
×
19,9 23 25,6 18,5
×
×
19,9 22,5 25,6 18
×
×
16,7 34,25 22,4 29,75 24,1 27,25
18,2 34,75 23,9 30,25 25,6 27,75
11,6 33,5 17,3 29
19 26,5
15,6 46,5 21,2 42 22,9 39,5
18,6 47 24,3 42,5 26
40
13
46 18,7 41,5 20,4 39
9,5 45,25 15,2 40,75 16,9 38,25
16,6 46,5 22,2 42 23,9 39,5
7,5
45 13,1 40,5 14,8 38
13,5 46 19,2 41,5 20,9 39
6,4 44,75 12,1 40,25 13,8 37,75
12,4 58 18,1 53,5 19,7 51
5,3
57
11 52,5 12,7 50
7,8 64,5 13,5 60 15,2 57,5
×
×
3,4 58,5 5,1
56

~5t
A
B
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
35,2 20,25
28,6 19
32,5 32
35,6 32,5
30,5 31,5
26,4 30,75
33,5 32
24,4 30,5
30,5 31,5
23,4 30,25
29,3 43,5
22,3 42,5
24,8 50
14,7 48,5

B

A

(folyt. következik)
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Alkatrészszám
T1
F1
B11
CHM
G11
M11
K〜
X〜
TP1
LS11
LS12

3〜
Tápellátás
4C AC KÁBEL
Rd
L1／R
Wh
L2／S
Bk
L3／T
Gn／Ye
PE

NÉV
Transzformátor
Biztosíték
Elektromágneses fék
Számláló/Üzemóra számláló
Egyenirányító
Emelő motor
Védőkapcsoló
Csatlakozó
Motor hővédelem
Felső végálláskapcsoló
Alsó végálláskapcsoló

Rövidítés
Bk：Fekete
Gn/Ye：Zöld és sárga
Rd：Vörös
Wh：Fehér
Bn：Barna
EM：Vészleállító
Gy：Szürke UP：FEL
Or：Narancs DN：Le

Nyomógomb

6

5

3

4

2

1

1
2
3
4

X112

Bk

B11

1

+

2 4 6

13 5

14

2 4 6

2

Bn

U VW

Gy

K12

M11

13

K10

Bk

Rd

3 5

G11
〜

A1

T1

24V

Bk

F1

1

2 4 6

X14

Wh

Wh

Rd

Rd

WV U

4

3

2

1

2

LS11

2

LS12

M11

1

1

3-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

14

13

Rd
X115

X13

Rd

1 3 5

Bk

X114

2-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

Bn

〜

-

Bn

2

K11

A2

Rd

Rd

Wh

Rd

TP1

DN UP
Gn／Ye

A1

K11 1

EM

A1

3

K12

A2

K10

A2

5

Wh

6

Gy Or

4

Rd
Wh
Bk
Gn／Ye

X16

Gy

Or

Wh

Rd

X15

CHM

X111

A

Gn

Wh

S3

DN

4C KÁBEL
Bk

UP

11

Rd

S1
12

S2

EM

Elektromos láncos emelő

Műszaki anyagok

D
E
F

C

B

Lassulás

-

010L
016S/020L
025S/050S

010S
020S/032S
-

005L
Mechanikus
Súrlódótárcsás Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló tengelykapcsoló
003H/005S
-

005L

003S/001H

Lassulás

Láncos emelő ( ER )
Géptest
3fokozat
Méret 2fokozat

4.Nyomógomb csatlakozó
Közvetlen csatlakozás

3.Tápellátás
200 V-os, 400 V-os
50/60Hz, 3fázis

2.Működési típus
Emelő: Egysebességes

1.

Megjegyzés

Melléklet

Műszaki anyagok (folytatás az előző oldalról)

■■Az egysebességes ER2/ER2SP/ER2SG gép bekötési rajza
Üzemi feszültség: 230V és 400V

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Alkatrészszám
T1
F1
B11
G11
M11
RY〜
CR〜
X〜
TP1
LS11
LS12
I/F BRD1
INV1
R1
NF1

11
14
S3

1
4
S2

S1

12

12
13

2
3

11

3〜
Tápellátás
4C AC KÁBEL
Rd
L1／R
Wh
L2／S
Bk
L3／T
Gn／Ye
PE

Be

Wh

Bn

Rd

5C KÁBEL
Bk

NÉV
Transzformátor
Biztosíték
Elektromágneses fék
Egyenirányító
Emelő motor
Relé
Túlfeszültség-levezető
Dugasz/Aljzat/Csatlakozó
Motor hővédelem
Felső végálláskapcsoló
Alsó végálláskapcsoló
Interfész pult
Átalakító
Ellenállás
Zajszűrő

Nyomógomb

DN

UP

EM

6

5

3

4

2

1

Bk

TP1

X115

X19

Rd

6

5

2

3

1

4

Motor hővédelem

X18

Gn／Ye

Rd
Wh
Bk

Gy

Or

Wh

Bn

Rd

CN11

Elektromos láncos emelő

1
2
3
4

X112

X111

1
2

CN17

TAB4

RY11

I/F BRD1

L1
L2
L3

NF1

E／F

1

Rd Bk

Gn／Ye

CN13

RY11

CR11

2

R1
S1
T1

RY12

CR12

1

Wh Wh

Rd
Wh
Bk

CN15
1
2

8

7

1
2
4
5
3
6

+

-

Bn

〜

MA
MC

HC

H1

S1
S2
S4
S5
S3
SC

2

〜

U VW

U VW

B2

2

M11

M11

3-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

WV U

Emelő motor
2-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

Wh

R S T

G11

B1

1

R1

Átalakító

X14

Elektromágneses
fék

1

B11

Bn
X15

TAB1 TAB3 TAB2

RY12

RY11

4 2

1 3

INV1

Alsó
végálláskapcsoló

Felső
végálláskapcsoló

CN12

4 2

NC

Wh

LS12 Wh
COM

LS11
Rd
COM

1 3

Bilincses szűrő
(Csak 200 V)

Rd
Wh
Bk

L1
L2
L3

NF1

T1

24V

2

CN14

F1

I/F ÁRAMKÖR

CN16

X107

NC

Rd

Műszaki anyagok

Rövidítés
Be: Kék
Bk: Fekete
Gn/Ye: Zöld és sárga
Rd: Vörös
Wh: Fehér
EM: Vészleállító
Bn: Barna
UP: FEL
Gy: Szürke
Or: Narancs DN: Le

D
E
F

C

B

Lassulás

-

010IL
016IS/020IL
025IS/050IS

010IS
020IS/032IS

-

005IL
Mechanikus
Súrlódótárcsás Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló tengelykapcsoló
003IH/005IS
-

005IL

001IH/003IS

Lassulás

Láncos emelő ( ER )
Géptest
3fokozat
Méret 2fokozat

4.Nyomógomb csatlakozó
Közvetlen csatlakozás

3.Tápellátás
200 V-os, 400 V-os
50/60Hz, 3fázis

2.Működési típus
Kétsebességes emelő

1.

Megjegyzés

■■A kétsebességes ER2/ER2SP/ER2SG gép bekötési rajza
Üzemi feszültség: 230V és 400V

A

(folyt. következik)
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3〜
Tápellátás
4C AC KÁBEL
Rd
L1／R
Wh
L2／S
Bk
L3／T
Gn／Ye
PE

A1

8

1 3 5

2 4 6

TB21

1 3 5

2 3 4

M21

K22

5

Bk

4C KÁBEL

2 4 6

Motorszerelvény

UVW

TB22

Rd

S2

Bk

4

13

K20

TB21

14

6C KÁBEL

Nyomja meg
UP Gomb

1 3 5

Gy

K20

Wh

67

DN

S3

1 2 3

2 4 6

X22

K21

Jobb oldal Bal oldal

A1

9

K21

A2

Bn

Elektromos futómacska
Vezérlődoboz

1
2
3

TB21

EM

A1

10

Bn

S4

Haladás

K22

A2

K20

A2

Be

Be

16

11

12

S5

Or

Ye

S1

EM

Rd
Wh
Bk
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Bk
Rd
Wh

Rd
Wh
Bk
Gn／Ye

4C KÁBEL

Gy

Or

Wh

Bn

Rd

Bk

6C KÁBEL

6

5

3

4

2

1

1
2
3
4

X112

B11

U VW

M11

K12

Gy

2-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

2

1

〜

Bn

+

13
14

3 5

K10

2 4 6

G11

Bn

K11 1

2 4 6

13 5

Bk

Rd

DN UP
Gn／Ye

EM

A1

A1

T1

24V

Bk

F1

1

2 4 6

Wh

Wh

Rd

Rd

WV U

4

3

2

1

2

LS11

2

LS12

M11

1

1

3-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

14

13

Rd
X115

X14

Elektromos láncos emelő

X13

Rd

1 3 5

Bk

X114

TP1

2

K11

A2

Rd

Rd

Wh

Rd

A1

Bn

〜

-

3

K12

A2

K10

A2

5

Wh

6

Gy Or

4

Rd
Wh
Bk
Gn／Ye

X16

Gy

Or

Wh

Rd

Bk

X15

CHM

X111

A

Gn／Ye

D
E
F

C

B

Lassulás

-

-

010S
020S/032S

025S/050S

010L
016S/020L

005L
Mechanikus
Súrlódótárcsás Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló tengelykapcsoló
003H/005S
-

005L

003S/001H

Láncos emelő ( ER )
Géptest
3fokozat
Méret 2fokozat
Lassulás

EM: Vészleállító
UP: FEL
DN: Le

4.Nyomógomb csatlakozó
Közvetlen csatlakozás

3.Tápellátás
200 V-os,400 V-os
50/60Hz,3fázis

2.Működési típus
Emelő: Egysebességes
Futómacska: Egysebességes

1.

NÉV
Transzformátor
Biztosíték
Elektromágneses fék
Számláló/Üzemóra számláló
Egyenirányító
Emelő motor
Futómacska motorja
Védőkapcsoló
Csatlakozó
Motor hővédelem
Felső végálláskapcsoló
Alsó végálláskapcsoló
Érintkező

Rövidítés
Gn: Zöld
Ye: Sárga
Gn/Ye: Zöld és sárga

Alkatrészszám
T1
F1
B11
CHM
G11
M11
M21
K〜
X〜
TP1
LS11
LS12
TB〜

Bk: Fekete
Rd: Vörös
Wh: Fehér
Bn: Barna
Gy: Szürke
Or: Narancs
Be: Kék

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Megjegyzés

Műszaki anyagok
Melléklet

Műszaki anyagok (folytatás az előző oldalról)

■■Az egysebességes ER2M gép bekötési rajza
Üzemi feszültség: 230V és 400V

3〜
Tápellátás
4C AC KÁBEL
Rd
L1／R
Wh
L2／S
Bk
L3／T
Gn／Ye
PE

L1
L2
L3

TB21

B2

B1

INV2

R S T

11

14

2

3

L1L2 L3

Bn

1

1

I/F ÁRAMKÖR

2

3

Be

3

4

S4

12

13

Haladás

S5

X22

NF2

1 2 3

U VW

Átalakító

5

1 2 3 4

CN22

Ye

Elektromos futómacska
Vezérlődoboz

R2

RY21

4

6 4

11

12

I/F BRD2

CR21

CN21

X24

Or

S1

Rd
Wh
Bk

H1

S1
S2
S3
SC

2 3 4

RY21

1

2

M21

6

RY21

5

5

CN23

1
3

2

Gn

12

13

Wh

4

14

3

S2

11

S3

DN

4C KÁBEL

Motorszerelvény

U VW

TB22

Bk
Rd
Wh

EM

HC

Rd

2

1

X23

2

3

1

8C KÁBEL

Bk

FEL Nyomja meg
Gomb

Rd
Wh
Bk
Gn／Ye

4C KÁBEL

Gy

Or

Wh

Bn

Rd

Bk

6C KÁBEL

6

5

3

4

2

1

TP1

X115

X19

Rd

6

5

2

3

1

4

Motor hővédelem

X18

Gn／Ye

Rd
Wh
Bk

Gy

Or

Wh

Bn

Rd

Bk

1
2
CN11

Elektromos láncos emelő

1
2
3
4

X112

X111

CN17

TAB4

I/F BRD1

L1
L2
L3

NF1

E／F

1

Rd Bk

Gn／Ye

CN13

CN14
2

R1
S1
T1

1

Rd
Wh
Bk

Rd

1
2

8

B11

1

+

-

Bn

〜

MA
MC

HC

H1

S1
S2
S4
S5
S3
SC

2

〜

Wh

R S T

G11

B1

1

R1

B2

2

M11

M11

3-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

WV U

Emelő motor
2-fokozatú lassulás
Motorhuzalozás

U VW

U V W

Átalakító

X14

Elektromágneses fék

Bn
X15

TAB1 TAB3 TAB2

CN15

7

1
2
4
5
3
6

INV1

Alsó
végálláskapcsoló

Felső
végálláskapcsoló

CN12

4 2

4 2

Wh

LS12
COM

LS11
COM

Wh Wh

1 3

1 3

NC

Wh

Bilincses szűrő
(Csak 200 V)

Rd
Wh
Bk

L1
L2
L3

NF1

T1

24V

2

CN16

X107

NC

Rd

Műszaki anyagok

Gn／Ye

-

016IS/020IL
025IS/050IS

020IS/032IS

-

005IL
Mechanikus
Súrlódótárcsás Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló tengelykapcsoló
003IH/005IS
010IS
010IL

005IL

001IH/003IS

Lassulás

4.Nyomógomb csatlakozó
Közvetlen csatlakozás

3.Tápellátás
200 V-os,400 V-os
50/60Hz,3fázis

2.Működési típus
Emelő: Kétsebességes
Futómacska: Kétsebességes

D
E
F

C

B

Láncos emelő ( ER )
Géptest
3fokozat
Méret 2fokozat
Lassulás

EM: Vészleállító
UP: FEL
DN: Le

Megjegyzés
1.

NÉV
Transzformátor
Biztosíték
Elektromágneses fék
Egyenirányító
Emelő motor
Futómacska motorja
Relé
Túlfeszültség-levezető
Dugasz/Aljzat/Csatlakozó
Motor hővédelem
Felső végálláskapcsoló
Alsó végálláskapcsoló
Interfész pult
Érintkező
Átalakító
Ellenállás
Zajszűrő

Rövidítés
Gn: Zöld
Ye: Sárga
Gn/Ye: Zöld és sárga

Alkatrészszám
T1
F1
B11
G11
M11
M21
RY〜
CR〜
X〜
TP1
LS11
LS12
I/F BRD〜
TB〜
INV〜
R〜
NF〜

Bk: Fekete
Rd: Vörös
Wh: Fehér
Bn: Barna
Gy: Szürke
Or: Narancs
Be: Kék

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

■■A kétsebességes ER2M gép bekötési rajza
Üzemi feszültség: 230V és 400V

A

(folyt. következik)
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Kód
Elektromos láncos emelő
Elektromos meghajtású futómacska

MR2
TS2 (TSG)

Kézi szabadonfutós futómacska

TS2 (TSP)

■■ER2 elektromos láncos emelő napi ellenőrzés

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Emelőlánc

Megjelenés

Kategória

Ellenőrizendő tétel
Nevek, lemezek és
címkék láthatósága
A géptest minden részének
ellenőrzése deformáció
vagy sérülés szempontjából
Csavarok, anyák és
sasszegek
A lánchézag megnyúlása
A láncszem átmérőjének
a kopása
Alakváltozás, repedés,
áthurkolódás
Rozsda, korrózió
Csavarodás

Funkció/teljesítmény

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Szemrevételezés Nem türemkedtek fel. Jól olvashatók.
Szemrevételezés Alakja nem változott meg és nem látható korrózió
Nem lehetnek kilazult csavarok, anyák és sasszegek,
melyek kívülről láthatók. Nem válhatnak le.
Szemrevételezés Nem mutathat jelentős nyúlást
Szemrevételezés

Szemrevételezés Nem mutathat jelentős kopást
Szemrevételezés
Szemrevételezés
Szemrevételezés

Alakja nem változhat meg jelentősen, nem lehet
nagyobb repedés vagy áthurkolódás
Nem látható rozsda és korrózió
Nem lehet benne csavarodás átfordulás miatt dupla
típusú alsó horog
Olajozza meg a követelményeknek megfelelően
Nem lehet hiba a jelölésen és a megjelölt láncszemen
Nem lehet feszített nyílás
Nem mutathat jelentős kopást
Alakja nem változhat meg jelentősen, nem lehet
nagyobb repedés vagy áthurkolódás

Olajozás
Szemrevételezés
Jelölés ellenőrzése
Szemrevételezés
Feszített nyílás
Szemrevételezés
Kopás
Szemrevételezés
Alakváltozás, repedés,
Szemrevételezés
korrózió
A horog reteszének
Szemrevételezés/ellenőrzés
Zökkenőmentesen zár/nyit
mozgása
működés közben
Horog mozgása
Szemrevételezés/ellenőrzés
Nem lehet látható rés a horog és alsó járom között
(forgatás)
működés közben
Szabadonfutó tárcsa
Szemrevételezés/ellenőrzés
Teheremelő lánc akadálymentesen mozog
mozgása
működés közben
Alsó járom
Szemrevételezés A csavarok és anyák nem lehetnek lazák
Lánc-rúgó
Szemrevételezés Nem mutathat maradó alakváltozás
•• Nem mutathat maradó alakváltozás
Csillapító gumi
Szemrevételezés •• A gumin és acéllemezen nem lehet repedés vagy
feltüremkedés
Kapcsolóház mérete

Működés ellenőrzése

Fék
Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus fékkel
Korlátozó kapcsoló
Furcsa hang (ok)
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Teherbírás Tételszám. Sorozatszám Beszerelés dátuma Helyszín Ellenőrzési tanúsítvány érvényessége
ER2

Kézi futómacska

Géptest méret
Nyomógombos
periférikus
kapcsoló
alkatrész

A

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő napi ellenőrző lapja

Felső és alsó horog

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő napi ellenőrző lapja

Melléklet

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó

Szemrevételezés

•• Nem lehet alakváltozás, sérülés vagy kilazult csavar
•• A jelölés olvasható

•• Teheremelő lánc egyenletesen van megkötve
•• Az elektromos láncos emelő a nyomógombnak
megfelelő irányban mozdul el
Nyomja meg a
•• A motornak azonnal le kell állni, a működtetés leállításakor
nyomógombot
•• Minden

művelet leáll, ha a vészleállító gombot megnyomják
és ellenőrizze a
•• Az elektromos láncos emelő nem működtethető, ha a
működést
nyomógombot megnyomja miközben a vészleállító be
van nyomva
•• Az elektromos láncos emelő szabályosan működik, ha a
vészleállító gombot felengedik
A fék biztonságosan működik és az alsó horog
Emelés/leengedés
azonnal leáll (általános elv: A teheremelő láncnak
teher nélkül
2 -3 láncszemnyit kell elmozdulnia)
Emelés/leengedés Emeléskor a zárópeceknek kattanó hangot kell
teher nélkül
kiadnia
Amikor az elektromos láncos emelőt az alsó
Emelés/leengedés
vagy felső korlátozó állásig mozdítják, a motor
teher nélkül
automatikusan leáll
Emelés/leengedés
Nem hallható rendellenes zaj vagy vibrálás
teher nélkül

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

Kötelező

MEGJEGYZÉS

•• Ha ellenőrzéskor bármilyen működési rendellenességet észlel, állítsa le az
emelő működését, jelölje meg “HIBÁS” jelöléssel, és lépjen kapcsolatba a
karbantartó mérnökkel vagy a KITO képviselővel.

Az ellenőrzést a környezetnek
és a működési körülményeknek
megfelelően kell elvégezni.

A hibásan működő emelő használata súlyos sérülést, vagy halált eredményezhet.

■■Az MR2 elektromos futómacska napi ellenőrzése

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Funkció/teljesítmény

Megjelenés

Kategória

Ellenőrizendő tétel

Ellenőrzési
módszer

Kritérium

Az adattáblák és címkék
Szemrevételezés Nem türemkedtek fel. Jól olvashatók.
láthatósága
Az egyes alkatrészek
Nem látható alakváltozás és korrózió
Szemrevételezés
alakváltozása és sérülése
A keret nem mutathat jelentős alakváltozást
Szemrevételezés
Csavarok, anyák és
Nem lehetnek kilazult csavarok, anyák és sasszegek,
vagy eszközökkel
sasszegek
melyek kívülről láthatók. Nem válhatnak le.
történő ellenőrzés
•• Akadálymentesen

forog. Nincs kígyózó mozgás és vibrálás
•• Az elektromos láncos emelő a nyomógombnak
megfelelő irányban mozdul el
•• A motornak azonnal le kell állni, a működtetés
leállításakor
Mozgatás teher •• Minden művelet leáll, ha a vészleállító gombot
Működés ellenőrzése
megnyomják
nélkül
•• Az elektromos láncos emelő nem működtethető,
ha a nyomógombot megnyomja miközben a
vészleállító be van nyomva
•• Az elektromos láncos emelő szabályosan működik,
ha a vészleállító gombot felengedik teher nélkül
Mozgatás teher A működés leállításakor a fék szabályosan működik
Fék
nélkül
és a motor azonnal leáll

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő napi ellenőrző lapja

VESZÉLY

A

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó

■■A TS2 (TSG/TSP) kézi futómacska ellenőrzése

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Funkció/
teljesítmény

Megjelenés

Kategória

Ellenőrizendő tétel

Ellenőrzési
módszer

Kritérium

Az adattáblák és címkék
Szemrevételezés Nem türemkedtek fel. Jól olvashatók.
láthatósága
Az egyes alkatrészek
•• Nem látható alakváltozás és korrózió
Szemrevételezés
alakváltozása és sérülése
•• A keret nem mutathat jelentős alakváltozást
Csavarok, anyák és
Nem lehetnek kilazult csavarok, anyák és sasszegek,
Szemrevételezés
sasszegek
melyek kívülről láthatók. Nem válhatnak le.
Működés ellenőrzése

Mozgatás teher
nélkül

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

•• Akadálymentesen forog. Nincs kígyózó mozgás
és vibrálás

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó
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A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő rendszeres ellenőrző lapja
Kód
Elektromos láncos emelő
Elektromos meghajtású futómacska
Kézi futómacska

MR2
TS2 (TSG)

■■ER2 elektromos láncos emelő rendszeres ellenőrzés

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Emelőlánc

Megelőző
ellenőrzések

Kategória

Elektromágneses
fék
Nyomógombos
kapcsoló
Áramellátás
Funkció/
teljesítmény

Ellenőrizendő tétel
Napi ellenőrzés
A lánchézag
megnyúlása
A láncszem átmérőjének
a kopása
Feszített nyílás
Kopás
Alakváltozás, repedés,
korrózió
Láncgyűjtő

Indítások száma

Ellenőrzési
módszer

Kritérium

Ellenőrizze
végrehajtását

A gyakori ellenőrzésekkor hajtsa végre a napi
ellenőrzést is.

Hézagmérés

Az 5 láncszemhez előírt hézagok száma nem
haladhatja meg a határértéket.

Átmérő mérése

Ne haladja meg a határértéket

A beütött jelölések közötti intervallum nem
haladhatja meg a határértéket
Mérés
Nem lehet a határértéket meghaladó kopás (5 %)
•• Nem lehet megcsavarodás vagy elhajlás
Szemrevételezés
•• Nem lehet rajta idegen anyag, például fémpor
•• Biztonságosan van rögzítve
•• Nincs sérülés, alakváltozás és idegen anyag rajta
Szemrevételezés •• Az emelőtávolságnak rövidebbnek kell
lennie a láncgyűjtő megengedett legnagyobb
kapacitásánál
Mérés

Ellenőrzés
üzemóra
számlálóval

A hézag nem haladja meg a határértéket (becsülje
meg az egymillió indítás elérését)

Szemrevételezés/ •• Működtetőgombok akadálymentesen működnek
ellenőrzés
•• V
 észleállító gomb engedélyezett a működtetésre
működés közben és működtetés megszüntetésére
•• Biztonságosan vannak rögzítve
Nyomógombos kapcsoló
•• Biztonsági huzal megakadályozza, hogy a kábel
Szemrevételezés
kábele
erőhatás alá kerüljön meghúzáskor
•• Sérülésmentes
•• Legyen laza
Tápkábel
Szemrevételezés •• Sérülésmentes
•• Csatlakozzon biztonságosan
•• Sérülésmentes
Kábeltartó
Szemrevételezés •• Kisebb erőkifejtésre mozogjon
•• Egyenlő távolsággal legyen rögzítve
Tartóhuzal
Szemrevételezés •• Nem lehet laza
Kapcsolóház mérete

Furcsa hang (ok)

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó
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ER2

Kézi szabadonfutós futómacska TS2 (TSP)

Géptest méret
Felső és alsó
periférikus
horog
alkatrész

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő rendszeres ellenőrző lapja

A

Melléklet

Emelés/
•• Nem hallható rendellenes búgás a motorból és
leengedés teher
kaparó hang a féktől
nélkül
•• A lánc nem ad ki kopogó hangot a láncvezetőben

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

Kötelező

•• Ha ellenőrzéskor bármilyen működési rendellenességet észlel, állítsa le az
emelő működését, jelölje meg "HIBÁS" jelöléssel, és lépjen kapcsolatba a
karbantartó mérnökkel vagy a KITO képviselővel.

Az ellenőrzést a környezetnek
és a működési körülményeknek
megfelelően kell elvégezni.

A hibásan működő emelő használata súlyos sérülést, vagy halált eredményezhet.

■■Az MR2 elektromos futómacska rendszeres ellenőrzése

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Megjelenés

Megelőző
ellenőrzések

Kategória Ellenőrizendő tétel

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Napi ellenőrzés

Ellenőrizze
végrehajtását

Összeköttetés

Rázza meg az emelőt

Az elektromos láncos emelőnek jobbra és balra is
gyorsan kell elmozdulnia

Darusín (guider)

Szemrevételezés

Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés

Olajozás

Szemrevételezés

Olajozza meg a követelményeknek megfelelően

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

A gyakori ellenőrzésekkor hajtsa végre a napi
ellenőrzést is.

Az ER2 elektromos láncos emelő ellenőrző tábláján talál adatokat az elektromos alkatrészek, nyomógombos kapcsoló, tápellátás és elektromos jellemzők
vonatkozásában.
Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó

■■A TS2 (TSG/TSP) kézi futómacska rendszeres ellenőrzése

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő rendszeres ellenőrző lapja

MEGJEGYZÉS

VESZÉLY

A

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Megjelenés

Kategória Ellenőrizendő tétel
Összeköttetés

Ellenőrzési módszer

Kritérium

Az elektromos láncos emelőnek jobbra és balra is
Rázza meg az emelőt
gyorsan kell elmozdulnia

Darusín (guider)

Szemrevételezés

Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés

Olajozás

Szemrevételezés

Olajozza meg a követelményeknek megfelelően

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó
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A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő időszakos ellenőrző lapja
Kód
ER2

Elektromos meghajtású futómacska

MR2

Kézi futómacska

TS2 (TSG)

Kézi szabadonfutós futómacska

TS2 (TSP)

■■ER2 elektromos láncos emelő időszakos ellenőrzés (1/2)

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Felső
és alsó
horog

Megelőző
ellenőrzések

Kategória

Ellenőrizendő tétel
Napi ellenőrzés
Gyakori ellenőrzések

Olaj

Ellenőrzési
módszer
Ellenőrizze
végrehajtását

Az időszakos ellenőrzésekkor hajtsa végre a napi
ellenőrzést is.

Ellenőrizze
végrehajtását

Az időszakos ellenőrzésekkor hajtsa végre a
gyakori ellenőrzést is.

Kritérium

Indítások száma

Az indítások száma nem haladhatja meg az
Ellenőrizze az
útmutatóban megadott a cserére előírt indítások
üzemóra-számlálót
számát.

A láncvezető

Szemrevételezés

•• Nem mutathat jelentős kopást vagy sérülést
•• Ne legyen rajta sérülés az emelőlánc ütései miatt

Szemrevételezés/
•• Nem látható maradandó alakváltozás.
ellenőrzés
•• A
 lánc-rugó hossza nagyobb a kritériumnál
méréssel
Az ütközőt a teheremelő lánc nem terhelt végétől
Ütköző
Szemrevételezés számított harmadik láncszemnél kell biztonságosan
rögzíteni
Szemrevételezés/ •• Nem mutathat alakváltozást, sérülést vagy kopást
Korlátozó kar
ellenőrzés
•• Akadálymentesen mozog
méréssel
•• Tiszta
Szemrevételezés/
•• Nincs jelentős alakváltozás vagy repedés
Lánc-csap
ellenőrzés
•• A kritérium fölött van
méréssel
•• Nem mutathat jelentős alakváltozást, kopást és
Szemrevételezés/
sérülést
Csatlakozójárom
ellenőrzés
•• A furat átmérőjének vízszintesen és függőlegesen
méréssel
0,5 mm között kell lennie
Tengelyvisszatartó
•• Nem mutathat alakváltozást, sérülést vagy kopást
Szemrevételezés
kapocs
•• Biztonságosan - meglazulás nélkül - legyen rögzítve
Nem lehet olajszivárgás a tömítésnél,
Olajfolyás
Szemrevételezés
olajtömítésnél és olajdugónál
•• Az olajszint eléri az olajellenőrző nyílást.
•• A hajtóműolaj megfelelő viszkozitással
rendelkezik, és nem szennyezett.
Olaj mennyisége és
Szemrevételezés •• Ellenőrizze az üzemórák számát az üzemóraszennyeződése
számlálóval. Az üzemórák száma nem haladhatja
meg az útmutatóban megadott, olajcserére előírt
üzemórák számát.
•• A csavarok és anyák nem lehetnek lazák
Megjelenés
Szemrevételezés
•• Nem lehet rajta repedés vagy sérülés
Rés
Mérés
A hézag nem haladhatja meg a határértéket
•• Ne legyen rajta alakváltozás vagy repedés
Kerékagy és illesztések Szemrevételezés
•• A kerékagy nincs leválva
Ellenőrizze a hézagot egymillió indítás elérésekor.
Ellenőrizze rendszeresen a hézagot ezt követően,
Ellenőrizze az
Indítások száma
és cserélje az elektromágneses féket, ha a hézag
üzemóra-számlálót
eléri a határértéket, vagy az indítások száma a
kétmilliót.
Lánc-rúgó

Elektromágneses fék
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Elektromos láncos emelő

Géptest méret periférikus alkatrész

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő időszakos ellenőrző lapja

A

Melléklet

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

Kötelező

•• Ha ellenőrzéskor bármilyen működési rendellenességet észlel, állítsa le az
emelő működését, jelölje meg “HIBÁS” jelöléssel, és lépjen kapcsolatba a
karbantartó mérnökkel vagy a KITO képviselővel.

Az ellenőrzést a környezetnek
és a működési körülményeknek
megfelelően kell elvégezni.

A hibásan működő emelő használata súlyos sérülést, vagy halált eredményezhet.

■■ER2 elektromos láncos emelő időszakos ellenőrzés (2/2)

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Meghajtó egység

Kategória

Ellenőrizendő tétel
Csapágy

Szemrevételezés,
ellenőrzés üzemóra
számlálóval

Emelő fogaskerék, B
fogaskerék, hajtókerék

Szemrevételezés,
ellenőrzés üzemóra
számlálóval

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló

Szemrevételezés,
ellenőrzés üzemóra
számlálóval

Súrlódótárcsás
tengelykapcsoló
mechanikus fékkel

Szemrevételezés,
ellenőrzés üzemóra
számlálóval
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel

Emelőtárcsa

Elektromos
jellemzők

Elektromos alkatrészek

Szabadonfutó tárcsa

Funkció/teljesítmény

Ellenőrzési
módszer

Olajtömítés, tömítés

Szemrevételezés

V-gyűrű

Szemrevételezés,
ellenőrzés üzemóra
számlálóval

Elektromos alkatrészek

Szemrevételezés

Huzalozás

Szemrevételezés

Szennyeződés idegen
anyaggal

Szemrevételezés

VFD

Ellenőrizze az
üzemóra-számlálót
(élettartam)

Forrás-feszültség

Mérés

Szigetelés-ellenállás

Mérés

Földelési ellenállás

Mérés

Működés ellenőrzése

Fék

Kritérium
•• Nem mutathat kopást, repedést vagy sérülést
•• Akadálymentesen mozog
•• Az
 üzemórák száma nem haladhatja meg az útmutatóban
megadott, a csapágy cseréjére előírt üzemórák számát.
•• Nem

mutathat kopást, alakváltozást és sérülést
•• Az üzemórák száma nem haladhatja meg az útmutatóban
megadott, a csapágy cseréjére előírt üzemórák számát.
•• Nem

mutathat kopást, alakváltozást és sérülést
•• Az üzemórák száma nem haladhatja meg az útmutatóban
megadott, a csapágy cseréjére előírt üzemórák számát.
•• Nem

mutathat kopást, alakváltozást és sérülést
•• Az üzemórák száma nem haladhatja meg az útmutatóban
megadott, a csapágy cseréjére előírt üzemórák számát.
•• Nem mutathat kopást, alakváltozást és sérülést
•• A szabadonfutó bemélyedésen nem lehet repedés hibás kapcsolat miatt
•• A szabadonfutó bemélyedés vastagsága nem lehet a kritérium alatti.
•• Nem mutathat jelentős alakváltozást, kopást és sérülést
•• A szabadonfutó bemélyedésen nem lehet repedés hibás kapcsolat miatt
•• A szabadonfutó bemélyedés vastagsága nem lehet a kritérium alatti.
•• Ne legyen rajta alakváltozás vagy repedés
•• Nem szivároghat az olaj belőle
•• Ne legyen rajta alakváltozás vagy repedés
•• Alkalmazzon MOLITHERM No.2 kenőanyagot a
V-gyűrűn minden 200 üzemóra után
•• Nem lehetnek sérült vagy kiégett alkatrészek
•• Biztonságosan van rögzítve
•• Az indítások száma nem haladhatja meg az útmutatóban
megadott cserére előírt indítások számát
•• A huzalozásnak szorosan kell csatlakoznia az
elektromos alkatrészekhez
•• A csatlakozót biztonságosan kell rögzíteni
•• Nem lehetnek sérült vagy kiégett alkatrészek
•• Belsejében lehet vízcsepp vagy idegen anyag
(por)
•• Elektrolitkondenzátor 3000 óra (működési
feltételektől függően)
•• Lásd a “VFD kézikönyvet”.
Kizárólag a névleges feszültségű árammal
használható ± 10 %
A szigetelési ellenállásnak 5 MΩ vagy
magasabbnak kell lennie

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő időszakos ellenőrző lapja

MEGJEGYZÉS

VESZÉLY

A

A földelési ellenállás 100 Ω vagy annál kevesebb

Hajtsa végre a napi ellenőrzés funkcióra/
Emelés/leengedés teljesítményre vonatkozó tételeit, teherrel és a
teherrel
gyakori ellenőrzéseket teher nélkül, majd hajtsa
végre ugyanezt teherrel.
Emelés/leengedés
teherrel
Az emelés/leengedés fékútjának az emelési
Szemrevételezés/ fékúthoz képest legfeljebb 1 %-os eltérést mutathat
ellenőrzés méréssel

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó
(folyt. következik)

145

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő időszakos ellenőrző lapja (folytatás az előző oldalról)
Kód
ER2

Elektromos meghajtású futómacska

MR2

Kézi futómacska

TS2 (TSG)

Kézi szabadonfutós futómacska

TS2 (TSP)

■■Az MR2 elektromos futómacska időszakos ellenőrzése

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Megelőző
ellenőrzések

Kategória

Ellenőrizendő tétel
Napi ellenőrzés
Gyakori ellenőrzések

Szemrevételezés

Fékpofa

Mérés
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel

Kerék

A ház alkatrészei

Emelőrúd
Függesztő elem
Fogaskerék-keret
tömítés
Fogaskerekek és
motortengely

Darusín

Sín felülete
Alakváltozás és kopás
Sínrögzítő csavar
Ütköző
Relékábel

Ellenőrzési
módszer
Ellenőrizze
végrehajtását
Ellenőrizze
végrehajtását

Megjelenés

Oldalgörgő

A

Teherbírás Tételszám. Sorozatszám Beszerelés dátuma Helyszín Ellenőrzési tanúsítvány érvényessége

Elektromos láncos emelő

Fék

A KITO Excel elektromos láncos emelő időszakos ellenőrző lapja

Melléklet

Megjelenés

Szemrevételezés

Kritérium
Az időszakos ellenőrzésekkor hajtsa végre a napi
ellenőrzést is.
Az időszakos ellenőrzésekkor hajtsa végre a
gyakori ellenőrzést is.
•• A fékdobon és a motorházon nem lehetnek
alakváltozások, repedések vagy sérülések
•• A fék-rúgó nem mutathat kopást, alakja nem
változhat meg és legyen sérülésmentes
A kopás mértéke nem haladhatja meg az előírt határértéket
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Ne legyen repedezett vagy törött és ne engedje
kifolyni a kenőanyagot.

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

Szemrevételezés •• Nem mutathat kopást, alakváltozást és sérülést
•• Ne tapadjon hozzá festék, olaj vagy idegen anyag
•• A kopás miatt ne legyen poros
Szemrevételezés/ •• A gerenda pereme nem mutathat jelentős
ellenőrzés
alakváltozást, például csavarodást vagy nyíródást
méréssel
•• Nem mutathat jelentős kopást a sínfelületen
Biztonságosan - meglazulás nélkül - legyen
Szemrevételezés
rögzítve és ne váljon le
Biztonságosan - meglazulás nélkül - legyen
Szemrevételezés
rögzítve és ne váljon le a sínvégen
Szemrevételezés

Szemrevételezés

Biztonságosan - alakváltozás és sérülés nélkül legyen csatlakoztatva

Funkció/teljesítmény

Az ER2 elektromos láncos emelő ellenőrző tábláján talál adatokat az elektromos alkatrészek, nyomógombos kapcsoló, tápellátás és elektromos jellemzők vonatkozásában.
Hajtsa végre a napi ellenőrzés funkcióra/teljesítményre
Tehermozgatás
vonatkozó tételeit, teherrel és a gyakori ellenőrzéseket
teherrel
Működés ellenőrzése
teher nélkül, majd hajtsa végre ugyanezt teherrel.
Szemrevételezés/
•• Zökkenőmentesen mozog, nincs kígyózó mozgás
ellenőrzés méréssel
és vibrálás
Tehermozgatás
teherrel
•• A mozgatás fékútjának a mozgatási távolsághoz
Fék
Szemrevételezés/
képest legfeljebb 10 %-os eltérést mutathat
ellenőrzés méréssel
Tehermozgatás
•• Nem adhat ki rendellenes, forgásra utaló hangot
teherrel
Furcsa hang (ok)
•• Nem lehet rendellenes motorbúgás és
Szemrevételezés/
fékcsikorgás
ellenőrzés méréssel
Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó
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Kötelező

MEGJEGYZÉS

•• Ha ellenőrzéskor bármilyen működési rendellenességet észlel, állítsa le az
emelő működését, jelölje meg “HIBÁS” jelöléssel, és lépjen kapcsolatba a
karbantartó mérnökkel vagy a KITO képviselővel.

Az ellenőrzést a környezetnek
és a működési körülményeknek
megfelelően kell elvégezni.

A hibásan működő emelő használata súlyos sérülést, vagy halált eredményezhet.

■■A TS2 (TSG/TSP) kézi emelő időszakos ellenőrzése

■■Ellenőrzés eredménye: ○ Jó, △ Következő ellenőrzésig cserélni/javítani kell, ×Rossz, Cserére van szükség (vagy javításra)

Funkció/teljesítmény

Darusín

A ház alkatrészei

Kategória

Ellenőrizendő tétel
Kerék
Emelőrúd
Függesztő elem

Ellenőrzési
módszer
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel

Sín felülete

Szemrevételezés

Alakváltozás és kopás

Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel

Sínrögzítő csavar

Szemrevételezés

Ütköző

Szemrevételezés

Működés ellenőrzése

Furcsa hang (ok)

Tehermozgatás
teherrel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel
Tehermozgatás
teherrel
Szemrevételezés/
ellenőrzés
méréssel

Kritérium
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Nem lehet rajta látható alakváltozás vagy sérülés
•• A külső átmérő kopásának mértéke kisebb az
előírt határértéknél
•• Ne tapadjon hozzá festék, olaj vagy idegen anyag
•• A kopás miatt ne legyen poros
•• A gerenda pereme nem deformálódhat - pl.
csavarodás vagy nyíródás következményeként
•• Nem mutathat jelentős kopást a sínfelületen
Biztonságosan - meglazulás nélkül - legyen
rögzítve és ne váljon le
Biztonságosan - meglazulás nélkül - legyen
rögzítve és ne váljon le a sínvégen

/

Ellenőrzés dátuma/eredménye
/
/
/
/

/

A KITO Excel elektromos vezérlésű láncos emelő időszakos ellenőrzési lapja

VESZÉLY

A

Hajtsa végre a napi ellenőrzés funkcióra/
teljesítményre vonatkozó tételeit, teherrel és a
gyakori ellenőrzéseket teher nélkül, majd hajtsa
végre ugyanezt teherrel.
Hajtsa végre a napi ellenőrzés funkcióra/
teljesítményre vonatkozó tételeit, teherrel és a
gyakori ellenőrzéseket teher nélkül, majd hajtsa
végre ugyanezt teherrel.

Végrehajtotta Ellenőr
Ellenőrizte
Karbantartó
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Garancia
A KITO Corporation (“KITO”) a kövekező jótállást vállalja a vásárlóval (“Vásárló”) a KITO,
“KITO” által gyártott termékekre (KITO termékek).
(1) “KITO” garantálja, hogy a KITO termékek szállításkor nem rendelkeznek semmiféle, normál
használatban jelentkező kivitelezési és/vagy anyagi hibával, és a “KITO” a “KITO” döntése
alapján díjmentesen javítja, vagy cseréli a bizonyítottan hibás termékeket, amennyiben az
ebben a jótállásban említett meghibásodást azonnal, írásban jelzik, és amennyiben a KITO
termék “Vásárló” általi megvásárlása óta nem telt el a viszonteladó által meghatározott
jótállási idő, valamint, ha a hibás alkatrészeket a “KITO” vagy képviselője rendelkezésére
bocsátják vizsgálat céljából, vagy azt a “KITO” kérése alapján a képviselő vagy a gyártási
helynek visszajuttatják.
(2) “KITO” nem vállal felelősséget más gyártók termékeiért. Amennyiben az lehetséges, a “KITO”
az ilyen, más gyártók termékeire vonatkozó jótállást átruházza a “Vásárlóra”.

Garancia

(3) Az (1) pontban megjelölt javítás vagy csere jelen jótállás kereteiben a “KITO” egyetlen felelőssége,

W

és a vásárló kizárólagos igénye, “KITO” nem vállal semmiféle további, a KITO termékekre
vonatkozó jótállást, függetlenül attól, hogy a “Vásárló” követelése szerződésszegésre,
károkozásra vagy egyéb közvetlen, véletlenszerű vagy következményes károkozásra vonatkoznak.
(4) Jelen jótállás feltétele a KITO termékeknek a “KITO” által készített használati útmutató
alapján végzett beszerelése, karbantartása és használata. Jelen jótállás nem vonatkozik
azon KITO termékekre, amelyeket gondatlanul, tévesen, nem megfelelő alkatrészekkel,
elhelyezéssel vagy karbantartással használtak.
(5) A “KITO” nem vállal felelősséget a KITO termékeken szállítás, vagy hosszas, illetve nem
megfelelő körülmények közötti tárolás, a termékek normál elhasználódása miatti hibákért
vagy működés kiesésért.
(6) Jelen jótállás nem vonatkozik azon KITO termékekre nem megfelelő alkatrészekkel, illetve
nem a “KITO” által javasolt alkatrészekkel szereltek fel, vagy amelyeket módosítottak.
JELEN JÓTÁLLÁS KÉPEZI A TERMÉKRE VONATKOZÓ KIZÁRÓLAGOS GARANCIAVÁLLALÁST.
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KIFEJEZETT VAGY NEM KIFEJEZETT, VALAMINT
AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ TELJES JÓTÁLLÁST.
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KITO EXCEL ® SOROZAT

O/M NO.ER2-0804-CE-01

ER2 sorozatú elektromos láncos emelő (125 kg ... 5 T)

URL. http://www.kito.co.jp

ER2 sorozatú elektromos láncos emelő (125 kg ... 5 T)

Felhasználói kézikönyv
Felfüggesztett horog - típus (csak emelő): ER2
Elektromos meghajtású futómacska típus: ER2M
Kézi haladású futómacska: ER2SP/ER2SG

Felhasználói kézikönyv

Kedves Vásárló!
• Köszönjük, hogy a KITO (ER2) elektromos emelőt választotta.
• Kérjük, hogy a kezelők és a karbantartó mérnökök olvassák el ezt a kézikönyvet.
Az elolvasás után őrizze meg a kézikönyvet egy biztonságos helyen, hogy azt később is használhassa referenciaként.

• A termék tervezése során figyelembe vettük a környezetvédelmi szempontokat is. A termék nem tartalmaz azbesztet
és az európai RoHS (Veszélyes anyagok korlátozása) direktíva által betiltott hat anyagot.

