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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PERFORATORA
PR10

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Na podstawie oryginału 10.09.2010
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1. Wstęp
1.1.

Ogólne informacje o instrukcji eksploatacji

Niniejsza instrukcja eksploatacji jest dostarczana wraz z urządzeniami i jest przeznaczona
dla użytkownika oraz pracowników wykonujących czynności konserwacyjne oraz
serwisowe.
Opisuje ona jak działa perforator do przewodów, dostarcza informacji na temat
niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas eksploatacji i opisuje niezbędne kroki
podczas serwisowania i sprawdzania poprawności działania urządzenia. Nawet jeżeli
uczestniczyłeś w szkoleniu dotyczącym tego urządzenia, konieczne jest przeczytanie i
zrozumienie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy.
Poprzez podpisanie deklaracji odbycia szkolenia potwierdzasz, że przeczytałeś i
zrozumiałeś informacje zawarte w niniejszej instrukcji. Właściciel urządzenia jest
zobowiązany do sprawdzenia czy osoby pracujące z urządzeniem spełniają wszystkie
warunki wstępne.

1.2.

Bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom

Perforator ten jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem bezpiecznym w
użytkowaniu. Jednakże należy przestrzegać pewnych zasad, aby zminimalizować ryzyko
zranienia i chronić urządzenie przed uszkodzeniem.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na rozdział 2 „Bezpieczeństwo” niniejszej instrukcji.

1.3.

Piktogramy
Ten symbol wskazuje na tekst dostarczający użytecznych informacji na
temat optymalnego wykorzystania urządzenia.
Ten symbol wskazuje punkty krytyczne, które mogą spowodować
uszkodzenie lub niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia oraz
niepoprawne wykonanie perforacji przewodu
Ten symbol wskazuje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia oraz
informuje o ryzyku zranienia
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2. Bezpieczeństwo
Uwaga!
Niewłaściwe postępowanie z urządzeniem może spowodować groźny
wypadek

2.1.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej
instrukcji

Wszystkie zasady i regulacje dotyczące zapobieganiu wypadkom, które
zastosowanie w miejscu użytkowania urządzenia muszą być przestrzegane.

2.2.

mają

Obowiązki właściciela

Obowiązkiem właściciela jest dopilnowanie, aby z urządzeniem pracowały tylko osoby
posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały
przeszkolone z wykorzystania urządzenia oraz przeczytały i zrozumiały niniejszą
instrukcję. Właściciel powinien w regularnych odstępach czasu sprawdzać poprawność
wykorzystania urządzenia zgodnie z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.3.

Obowiązki pracowników

Wszystkie osoby upoważnione do pracy z urządzeniem są zobowiązane do
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeczytania
niniejszej instrukcji.

2.4.

Ryzyko podczas pracy z urządzeniem

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z najlepszą wiedzą inżynierską i regulacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Jednakże może wystąpić zagrożenie dla operatora i osób
postronnych. Podczas niewłaściwego użycia może nastąpić uszkodzenie urządzenia i/lub
innych rzeczy znajdujących się w pobliżu. Dlatego urządzenie może być użyte tylko:



zgodnie z przeznaczeniem
w pełni sprawne.

Wszelkie usterki należy natychmiast usuwać.

2.5.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie zostało skonstruowane wyłącznie do perforacji powłoki zewnętrznej
przewodów przy użyciu niewielkiej siły. Perforowanie powłoki zewnętrznej jest istotne w
przypadku zastosowania przewodów do przesyłu gazów pod ciśnieniem większym niż 1,7
MPa. Urządzenie to wyposażone jest w precyzyjne i trwały mechanizm do zastosowań w
terenie, przy pracach konserwacyjnych oraz do małych serii produkcyjnych. Za pomocą
urządzenia można perforować przewody gumowe i termoplastyczne o średnicy
zewnętrznej do 80 mm. Użycie do jakiegokolwiek innego celu niż opisany powyżej
oznacza użycie niezgodne z przeznaczeniem. Użycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje
również przestrzeganie wszelkich zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji oraz
okresowe przeglądy i prace konserwacyjne. Używanie urządzenia w potencjalnie
wybuchowej atmosferze jest zabronione.
Ważne:
W razie wątpliwości czy planowane prace mieszczą się w obszarze
przeznaczenia urządzenia, skonsultuj się z producentem!
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2.6.

Gwarancja i odpowiedzialność

Zastosowanie mają wszelkie zasady z „Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji”.
Gwarancja i odpowiedzialność nie obejmuje zranienia osób i/lub uszkodzenia mienia,
jeżeli stwierdzi się jedną lub kilka z przyczyn przedstawionych poniżej:









2.7.

Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Niewłaściwe złożenie, uruchomienie, używanie i/lub konserwacja/naprawa
urządzenia.
Użytkowanie urządzenia bez poprawnie zamontowanych osłon.
Nieprzestrzeganie informacji dotyczących transportu, przechowywania,
montażu, uruchamiania i konserwacji zawartych w instrukcji eksploatacji.
Nieautoryzowane zmiany w konstrukcji urządzenia.
Niedostateczna kontrola elementów zużywających się.
Niewłaściwie przeprowadzane naprawy.
Niebezpieczeństwa spowodowane przyczynami zewnętrznymi i/lub siłą
wyższą.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Instrukcja eksploatacji musi znajdować się cały czas w pobliżu urządzenia. Dodatkowo
oprócz instrukcji eksploatacji dostępne powinny być przepisy dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony środowiska. Wszystkie zalecenia znajdujące się w
powyższych dokumentach muszą być przestrzegane. Wszystkie informacje dotyczące
bezpieczeństwa i zagrożeń muszą być czytelne.

2.8.

Szkolenie pracowników

Tylko odpowiednio przeszkoleni i poinstruowani pracownicy powinni być upoważnieni do
pracy z urządzeniem. Odpowiedzialność pracowników za montaż, uruchomienie,
użytkowanie, konserwacje i naprawy urządzenia musi być jasno określona. Pracownicy
bez odpowiedniego przeszkolenia mogą pracować na urządzeniu pod nadzorem
doświadczonych osób.

2.9.

Środki bezpieczeństwa podczas normalnej pracy

Urządzenie może być użytkowane tylko, jeżeli wszystkie osłony są poprawnie
zamontowane. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy upewnić się, że nikt nie
zostanie zraniony ani zagrożony przez pracujące urządzenie. Przynajmniej raz w ciągu
zmiany należy sprawdzić zewnętrzne elementy urządzenia pod kątem uszkodzeń.

2.10. Konserwacja i naprawy, rozwiązywanie problemów
Wykonywać w określonym czasie wszelkie prace konserwacyjne. Poinformować
wszystkich pracowników uprawnionych do pracy na urządzeniu przed rozpoczęciem prac
konserwacyjno-naprawczych. Zawsze upewnić się, czy urządzenie jest zabezpieczone
przed incydentalnym użyciem. Umieścić informacje ostrzegające o prowadzonych
pracach, aby osoby trzecie nie mogły użyć urządzenia. Po zakończonych pracach
konserwacyjno-naprawczych upewnić się, że wszystkie elementy zabezpieczające są
umieszczone na swoich miejscach, a połączenia skręcane dokręcone.
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2.11. Modyfikowanie konstrukcji urządzenia
Zabronione jest modyfikowanie urządzenia i jego części, oraz mocowanie dodatkowych
elementów bez zgody producenta urządzenia. Wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji
musi być pisemnie potwierdzone przez producenta. Wszystkie uszkodzone i zużyte części
powinny być natychmiast wymienione. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Nie możemy zagwarantować, że nieoryginalne części zamienne są
zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby spełnić wymagania dotyczące
obciążenia i bezpieczeństwa.

2.12. Czyszczenie urządzenia i utylizacja odpadów
Wszystkie substancje i materiały wykorzystane do czyszczenia i konserwacji urządzenia
muszą być właściwie zutylizowane. Należy przestrzegać krajowych regulacji dotyczących
utylizacji odpadów.

2.13. Elementy bezpieczeństwa
2.13.1. Elementy zabezpieczające
Przed każdym użyciem urządzenia, wszystkie elementy zabezpieczające muszą być
zamontowane i działać poprawnie. Tylko uprawnieni pracownicy mogą demontować
elementy zabezpieczające. W przypadku częściowej dostawy komponentów,
dostarczona instrukcja bezpieczeństwa i wszelkie uwagi powinny być umieszczone na
urządzeniu przez użytkownika.
2.13.2. Bezpieczeństwo osobiste
Niezależnie od lokalnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, poniższe instrukcje
powinny być przestrzegane w celu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa
operatorów i konserwatorów.








Nigdy nie wkładać rąk do urządzenia podczas pracy.
Instrukcja eksploatacji urządzenia powinna zawsze znajdować się na
stanowisku pracy.
Upewnić się, czy wszystkie informacje dotyczące zagrożeń i
bezpieczeństwa umieszczone na urządzeniu są czytelne.
Używać urządzenia tylko z poprawnie działającymi elementami
zabezpieczającymi.
Nie umieszczać nic na podłodze w pobliżu obszaru roboczego urządzenia.
Używać rękawic ochronnych.
Używać obuwia ochronnego.
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3. Opis urządzenia
3.1.

Konstrukcja PR10

1 Osłona
2 Koło regulatora
3 Podwójne kółko perforacyjne
4 Podstawa

3.2.

5 Nakrętka rowkowana
6 Pokrętło śruby regulacyjnej
7 Regulator wysokości

Dane techniczne PR10

Dane Techniczne
Zakres pracy
Dł. x Szer. x Wys.
Waga

PR10
Ø 13,5 – 80,0 mm
200 x 150 x 330
10 kg
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4. Uruchamianie urządzenia
Ważne:
Urządzenie może być uruchamiane
wyszkolonych pracowników!

4.1.

i

obsługiwane

tylko

przez

Rozpakowanie/ustawianie

Urządzenie zostało przetestowane przed dostarczeniem i jest gotowe do pracy.

4.2.

Zapobieganie uszkodzeniom podczas rozpakowywania




Ostrożnie usunąć opakowanie.
Sprawdzić kompletność przesyłki z dokumentem dostawy.




Ważne:
Zwrócić uwagę na właściwe ustawienie urządzenia.
Postawić na poziomej, stałej powierzchni (np. stół roboczy).
Wywiercić otwory do mocowania za pomocą śrub M8 odległość 170/120 mm.
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5. Użytkowanie
Należy zawsze przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i pracować z
dopuszczonymi średnicami węży.

5.1.

Perforowanie

Uwaga!
Nie wkładać ręki pomiędzy koła perforujące.
Wepchnąć wąż przez osłonę (1) i koła perforujące (3). Głębokość perforacji ustala się za
pomocą koła regulatora (2). Aby zwiększyć głębokość perforacji należy obracać kołem
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć obrać przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara. Z pomocą pokręteł śrub regulacyjnych (6) ustawić odległość
pomiędzy dolnymi kołami perforującymi odpowiednio do średnicy węża. Po zakończeniu
regulacji zablokować tuleję prowadzącą za pomocą śruby (5). Należy zwrócić uwagę,
aby oba dolne koła perforujące były ustawione w tej samej pozycji. Niewłaściwe
ustawienie może spowodować uszkodzenie oplotu w wężu. Dzięki sprężynie dociskowej
(4) górne koło perforujące może niwelować różnice w średnicy węża. Wykonać próbną
perforację na krótkim odcinku węża i sprawdzić głębokość perforacji. W razie
konieczności dokonać niezbędnych regulacji. Urządzenie jest gotowe do użycia.
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6. Konserwacja
Aby zapewnić właściwe warunki użytkowania urządzenia, proszę wykonywać poniższe
czynności:
Codziennie przed rozpoczęciem pracy – Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i
skontrolować ustawienie kół perforujących.
Codziennie po zakończeniu pracy – Oczyścić urządzenie i miejsce pracy. Usunąć
odpady poprodukcyjne.

6.1.

Serwis/Naprawa

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanego serwisanta. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku samodzielnej naprawy
urządzenia.
Nasze urządzenia są objęte 12-miesięczna gwarancją od daty wystawienia faktury.
Gwarancja jest ważna tylko jeżeli nasze urządzenia są używane z oryginalnymi
narzędziami i akcesoriami oraz zgodnie z niniejszą instrukcją. W przeciwnym wypadku
wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną uznane za bezzasadne.
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7. Załączniki
7.1.

Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lista części zamiennych

Ilość
6
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1

Symbol produktu
505.010
505.015.3
505.018.4
505.026.4
505.019
504.009
505.027
D-142A
505.024
505.028.4
505.020.4

Polski
Koła perforujące
Rama
Tuleja prowadząca
Śruba rowkowana
Śruba regulacyjna
Koło regulatora
Regulator wysokości
Sprężyna dociskowa
Osłona
Blok
Mocowanie koła ręcznego
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7.2.

Gdzie można zakupić części zamienne?

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
Ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa
Tel. +48 22 573 24 00
Fax. +48 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com
lub u najbliższego dystrybutora Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące informacje:
 Typ urządzenia,
 Numer seryjny,
 Rok produkcji.
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.
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7.3.

Potwierdzenie odbytego szkolenia.

Niniejszym podpisem potwierdzam, że zostałem przeszkolony do użytkowania
niniejszego urządzenia oraz zostałem poinformowany o szczegółach dotyczących
bezpieczeństwa. Potwierdzam również, że przeczytałem w całości i zrozumiałem
niniejszą instrukcję eksploatacji.
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8.Notatki:
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