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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Pentru a reduce riscul apariţiei de vătămări grave sau
chiar de deces, pentru dvs. cât şi pentru alte persoane,
citiţi şi înţelegeţi Instrucţiunile de siguranţă şi exploatare înainte de a monta, exploata, repara, întreţine sau
schimba accesoriile utilajului.
Afişaţi aceste Instrucţiuni de siguranţă şi exploatare la
locul de muncă, puneţi la dispoziţia angajaţilor copii
ale acestui document şi asiguraţi-vă că toată lumea
citeşte Instrucţiunile de siguranţă şi exploatare înainte
de a utiliza sau efectua orice fel de operaţii asupra utilajului.
Suplimentar, operatorul sau angajatul acestuia trebuie
să evalueze riscurile care pot să apar în urma fiecărei
utilizări a utilajului.
Instrucţiuni suplimentare referitoare la motor pot fi
găsite în manualul producătorului motorului.

Precauţii personale şi calificări necesare

Utilajul poate fi exploatat sau întreţinut numai de persoane calificate şi instruite. Acestea trebuie să fie capabile din punct de vedere fizic să facă faţă dimensiunii,
greutăţii şi puterii utilajului. Fiţi întotdeauna rezonabil
şi utilizaţi o judecată bună.

Echipamentul individual de protecţie
Utilizaţi întotdeauna echipament de protecţie aprobat.
Operatorii şi toate persoanele care se află în zona de lucru
trebuie să poarte echipament de protecţie, care trebuie să
includă cel puţin:
- cască de protecţie
- apărătoare pentru urechi
- ochelari de protecţie rezistenţi la impact, cu protecţie laterală
- mască de protecţie respiratorie, atunci când este necesar
- cizme de protecţie corespunzătoare.
- Salopete de lucru sau îmbrăcăminte similară (nu haine largi)
care să vă acopere braţele şi picioarele.
- mănuşi de protecţie

Drogurile, alcoolul sau medicamentele
Drogurile, alcoolul sau medicamentele vă pot afecta
judecata şi puterea de concentrare. Reacţiile slabe şi
evaluările incorecte pot conduce la producerea unor
accidente grave sau chiar la deces.
Nu utilizaţi niciodată utilajul când sunteţi obosit sau vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
Nicio persoană aflată sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor nu poate utiliza utilajul.

EXPLOATAREA, PRECAUŢII

PERICOL Pericol de explozie
Dacă un utilaj cald sau o conductă de evacuare
intră în contact cu substanţe explozive, se poate produce o explozie. În timpul utilizării anumitor materiale se pot produce scântei sau acestea pot lua foc.
Exploziile vor conduce la vătămări grave sau chiar
la deces.
Nu exploataţi niciodată utilajul în medii explozive.
Nu utilizaţi niciodată utilajul în apropierea materialelor, pulberilor sau vaporilor inflamabili.
Asiguraţi-vă că nu există surse nedetectate de gaz
sau de materiale explozive.
Evitaţi contactul cu conducta de evacuare sau cu
partea inferioară a utilajului.
PERICOL Pericol de incendiu
Dacă utilajul ia foc, se pot produce vătămări
Dacă este posibil, utilizaţi un stingător de incendiu cu pudră clasa ABE; în caz contrar, utilizaţi un
stingător de incendiu cu dioxid de carbon clasa BE.
PERICOL Pericol combustibil
Combustibilul este inflamabil iar vaporii de combustibil pot exploda când sunt aprinşi, cauzând
vătămări grave sau chiar deces.
Protejaţi-vă pielea să nu intre în contact cu combustibilul. dacă acesta a penetrat pielea, consultaţi un
medic specialist.
Nu îndepărtaţi niciodată capacul rezervorului şi nu
umpleţi rezervorul cu combustibil când utilajul este
fierbinte.
Umpleţi rezervorul de combustibil în aer liber sau
intr-un spaţiu curat şi bine ventilat, în care să nu existe scântei sau focuri deschise. Umpleţi rezervorul
de combustibil la cel puţin zece metri (30 feet) de
locul în care utilajul va fi utilizat.
Scoateţi capacul rezervorului încet pentru a elibera
presiunea.
Nu umpleţi prea tare rezervorul niciodată.
Asiguraţi-vă că este bine închis capacul rezervorului
atunci când utilajul este în funcţiune.
Evitaţi împrăştierea combustibilului pe utilaj şi
ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.
Verificaţi regulat pentru a depista eventualele scurgeri de combustibil. Nu utilizaţi niciodată utilajul
dacă prezintă scurgeri de combustibil.
Nu utilizaţi niciodată utilajul în apropierea materialelor care pot genera scântei. Îndepărtaţi toate dispozitivele fierbinţi sau care pot genera scântei înainte
de a porni utilajul.
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Nu fumaţi niciodată când umpleţi rezervorul de combustibil, când lucraţi cu utilajul sau când îl reparaţi.
Depozitaţi combustibilul numai într-un recipient special
construit şi aprobat pentru acest scop.
Trebuie să aveţi grijă de recipientele de combustibil şi
ulei goale şi să le returnaţi distribuitorului.
Nu verificaţi niciodată scurgerile de lichide cu degetele.
AVERTISMENT Mişcări neaşteptate
În timpul funcţionării, utilajul este expus la un efort
mecanic foarte mare. Dacă utilajul se defectează sau se
blochează, este posibil să se producă mişcări bruşte şi
neaşteptate care pot provoca vătămări.
Inspectaţi întotdeauna utilajul înainte de utilizare. Nu
utilizaţi niciodată utilajul dacă suspectaţi că este defect.
Asiguraţi-vă că mânerul este curat şi nu prezintă urme
de grăsime şi ulei.
Ţineţi picioarele la distanţă de utilaj.
Nu vă aşezaţi niciodată pe utilaj.
Nu loviţi sau abuzaţi niciodată utilajul.
Fiţi atent şi aveţi grijă ce faceţi.
AVERTISMENT Pericol cauzat de praf şi vapori
Pulberile şi / sau vaporii generaţi sau dispersaţi în
timpul utilizării utilajului pot cauza afecţiuni respiratorii grave şi permanente, îmbolnăvire sau alte
vătămări corporale (de ex.: silicoză sau alte afecţiuni
ireversibile la nivelul plămânilor care pot fi fatale,
cancer, defecte congenitale şi / sau inflamarea pielii).
Unele pulberi şi vapori create de activitatea de compactare conţin substanţe despre care se ştie că dau
naştere la afecţiuni respiratorii, cancer, defecte congenitale sau alte probleme reproductive.
Este posibil ca praful şi vaporii din aer să fie invizibili
cu ochiul liber, prin urmare nu vă bazaţi pe vedere
pentru a determina existenţa prafului sau vaporilor în
aer. Pentru a reduce riscul expunerii la praf şi vapori,
luaţi următoarele măsuri:
efectuaţi o evaluare a riscurilor posibile în locul în
care desfăşuraţi lucrarea. Evaluarea riscurilor trebuie
să includă şi riscurile generate de praful şi vaporii care
se creează în urma utilizării utilajului şi posibilitatea
antrenării prafului existent.
purtaţi, utilizaţi corect şi întreţineţi măştile pentru
protecţie respiratorie, aşa cum aţi fost instruit de către
angajatorul dvs. şi aşa cum prevăd reglementările
privind sănătatea şi securitatea ocupaţională. Echipamentul de protecţie respiratorie trebuie să fie eficient
pentru tipul de substanţă prezentă în aer (şi dacă este
posibil, să fie aprobat de autoritatea guvernamentală
relevantă).
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Lucraţi într-o zonă bine ventilată.
Dacă utilajul este dotat cu o conductă de evacuare,
îndreptaţi-o în aşa fel încât să reduceţi ridicarea prafului, atunci când lucraţi într-un mediu cu mult praf.
Exploataţi şi întreţineţi utilajul conform
recomandărilor din instrucţiunile privind exploatarea
şi siguranţa.
La locul de muncă purtaţi haine de protecţie de
unică folosinţă sau care se pot spăla şi faceţi duş şi
schimbaţi-vă în haine curate înainte de a părăsi locul
de muncă, pentru a reduce expunerea dvs., a altor
persoane, maşini, locuinţe şi alte zone la praf şi vapori.
Evitaţi să consumaţi alimente şi băuturi sau să
utilizaţi produse din tutun în zonele în care există
praf sau vapori.
Spălaţi-vă bine pe faţă şi pe mâini imediat ce aţi
părăsit zona de expunere şi întotdeauna înainte de a
consuma alimente şi băuturi, de a utiliza produse din
tutun sau de a intra în contact cu alte persoane.
Respectaţi toate legile şi reglementările aplicabile,
inclusiv cele referitoare la sănătatea şi securitatea
ocupaţională.
Participaţi la programele de monitorizare a aerului
şi examinare medicală, precum şi la programele
de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii care
sunt oferite de angajatorul dvs. sau de organizaţiile
de comerţ, în conformitate cu recomandările şi
reglementările în domeniul sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale. Consultaţi-vă cu medici cu experienţă
în medicina muncii.
Cooperaţi cu angajatorul dvs. şi cu organizaţia de
comerţ pentru a reduce expunerea la praf şi vapori la
locul de muncă şi pentru a reduce riscurile. Trebuie
stabilite şi implementate programe, politici şi proceduri eficiente privind sănătatea şi securitatea, bazate
pe sfaturi din partea experţilor în domeniul sănătăţii
şi securităţii, pentru protejarea muncitorilor şi a altor persoane împotriva expunerii la praf şi vapori.
Consultaţi-vă cu experţii.
PERICOL Pericol cauzat de gazul de eşapament
Gazul de eşapament provenit de la motorul cu ardere
internă al utilajului conţine monoxid de carbon,
care este otrăvitor, precum şi substanţe chimice care
provoacă cancer, defecte congenitale sau probleme
de reproducere. Inhalarea gazelor de eşapament
poate cauza vătămări grave, îmbolnăvire sau pot
conduce chiar la deces.
Nu inhalaţi niciodată gazele de eşapament.
Asiguraţi o ventilaţie bună (dacă este necesar,
extragerea aerului cu ajutorul unui ventilator).
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AVERTISMENT Obiecte proiectate
Funcţionarea defectuoasă a piesei de lucru, a accesoriilor sau chiar a utilajului în sine poate da naştere la
obiecte proiectate cu viteză mare. În timpul exploatării,
fragmente sau alte particule din materialul compactat
pot fi proiectate, cauzând vătămarea personală prin
lovirea operatorului sau a altei persoane. Pentru a
reduce aceste riscuri:
utilizaţi echipament individual de protecţie aprobat
şi cască de protecţie, inclusiv ochelari de protecţie
rezistenţi la impact şi cu protecţie laterală, asiguraţivă că prin zona de lucru nu trece nicio persoană
neautorizată, păstraţi locul de muncă lipsit de obiecte
străine.
AVERTISMENT Pericole cauzate de lame rotative
Atunci când utilajul este în funcţiune există riscul ca
mâinile şi picioarele dvs. să fie prinse în lamele rotative.
Acest lucru poate cauza vătămare personală.
Nu puneţi mâinile sau picioarele în interiorul inelului de
protecţie atunci când utilajul este în funcţiune
AVERTISMENT Pericole cauzate de mişcări
Atunci când utilizaţi utilajul pentru a efectua activităţi
la locul de muncă, puteţi experimenta un disconfort la
nivelul palmelor, braţelor, umerilor, gâtului sau a altor
părţi ale corpului.
Adoptaţi o poziţie confortabilă, stând însă stabil pe
picioare şi evitând poziţiile ciudate, lipsite de echilibru.
Schimbarea poziţiei în timpul sarcinilor de lungă durată
vă poate ajuta să evitaţi disconfortul şi oboseala.
În cazul unor simptome persistente şi recurente,
consultaţi un specialist în domeniul sănătăţii.
AVERTISMENT Pericole cauzate de vibraţii
Utilizarea normală şi corespunzătoare a utilajului expune operatorul la vibraţii. Expunerea regulată şi frecventă
la vibraţii poate cauza, contribui la sau agrava anumite
leziuni sau afecţiuni ale degetelor, palmelor, încheieturilor, braţelor, umerilor şi/sau ale nervilor şi circulaţiei
sangvine sau ale altor părţi corporale ale operatorului,
putând conduce şi la i nvaliditate şi/sau alte vătămări
sau afecţiuni permanente care se pot dezvolta treptat în
săptămâni, luni şi ani. În această categorie intră deteriorarea sistemului circulator, a sistemului nervos, deteriorarea articulaţiilor şi eventual a altor părţi ale corpului.

Dacă atunci când utilizaţi sau nu utilajul apar simptome ca amorţeală, disconfort recurent persistent,
senzaţie de arsură, rigiditate, palpitaţii, stare de
agitaţie, durere, stângăcie, slăbiciune, albirea pielii sau alte simptome, încetaţi utilizarea utilajului,
anunţaţi angajatorul şi mergeţi la medic. Continuarea utilizării utilajului după apariţia oricărui astfel
de simptom poate creşte riscul ca simptomele să se
agraveze şi/sau să devină permanente.
Exploataţi ţi întreţineţi utilajul conform
recomandărilor din aceste instrucţiuni, pentru a preveni o creştere inutilă a nivelului de vibraţii.
Următoarele măsuri pot ajuta la reducerea expunerii
operatorului la vibraţii:
Dacă utilajul este dotat cu mânere de absorbţie
vibraţiilor, ţineţi-le în poziţie centrală, evitând
apăsarea acestora pe opritoare.
Atunci când mecanismul de percuţie este activat,
singurul contact pe care corpul dvs. trebuie să îl aibă
cu utilajul este cel al mâinilor pe mâner sau mânere.
Evitaţi orice alt contact, de exemplu să vă sprijiniţi
oricare parte a corpului pe utilaj sau să vă aplecaţi
peste acesta încercând să măriţi forţa de lucru.
Asiguraţi-vă că utilajul este bine întreţinut şi nu este
uzat.
Opriţi imediat lucrul dacă utilajul începe deodată să
vibreze puternic. Înainte de a relua lucrul, găsiţi şi
eliminaţi cauza vibraţiilor sporite.
Participaţi la programe de supraveghere şi monitorizare a sănătăţii, la examene medicale şi programe
de instruire oferite de angajatorul dvs. şi atunci când
este necesar conform legii.
Atunci când lucraţi în codiţii cu temperaturi scăzute,
purtaţi îmbrăcăminte călduroasă şi păstraţi-vă mâinile calde şi uscate.
Consultaţi capitolul „Declaraţia privind zgomotul
şi vibraţiile” pentru utilaj, inclusiv valorile declarate ale vibraţiilor. Aceste informaţii pot fi găsite
la sfârşitul acestor Instrucţiuni privind siguranţa şi
exploatarea.
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AVERTISMENT Pericole de blocare
Există riscul ca accesoriile purtate la gât, părul, mănuşile
şi îmbrăcămintea să fie agăţată şi prinsă de componentele
rotative ale utilajului. Acest lucru poate conduce la înecare, scalpare, rănire prin sfâşierea ţesutului sau deces.
Pentru a reduce riscul:
nu apucaţi sau atingeţi niciodată o componentă rotativă a
utilajului, evitaţi să purtaţi îmbrăcăminte, accesorii la gât
sau mănuşi care ar putea fi agăţate, acoperiţi-vă părul lung
cu o plasă pentru păr.
PERICOL Pericol de electrocutare
Utilajul nu este izolat din punct de vedere electric.
Dacă utilajul intră în contact cu electricitatea, se
pot produce vătămări grave sau poate surveni chiar
decesul.
Nu exploataţi niciodată utilajul în apropierea unui
cablu electric sau a altei suprafeţe cu electricitate.
Asiguraţi-vă că în zona de lucru nu există cabluri
electrice ascunse sau alte suprafeţe cu electricitate.
PERICOL Pericol cauzat de obiecte ascunse
În timpul exploatării, cablurile şi conductele
ascunse constituie un pericol care poate avea ca rezultat
vătămarea gravă.
Verificaţi compoziţia materialului înainte de a începe să
lucraţi.
Fiţi atent la cablurile şi conductele ascunse, cum ar fi cele
pentru electricitate, telefon, apă, gaz şi canalizare.
Dacă vi se pare că utilajul a lovit un obiect ascuns,
opriţi-l imediat.
Asiguraţi-vă că nu există niciun pericol înainte de a
continua.
AVERTISMENT Pornire involuntară
Pornirea involuntară a utilajului poate cauza
vătămarea personală.
Ţineţi mâinile la distanţă de dispozitivul de pornire şi
oprire până când sunteţi gata să porniţi utilajul.
Învăţaţi cum se opreşte utilajul în cazul unei urgenţe.
AVERTISMENT Pericol provocat de zgomot
Nivelele ridicate de zgomot pot afecta sau chiar provoca pierderea permanentă a auzului, precum şi alte
probleme cum ar fi tinitus (ţârâit, bâzâit, şuierat sau
vâjâit în urechi). Pentru a reduce riscul şi a preveni
o creştere inutilă a nivelului de zgomot:
este esenţială evaluarea riscurilor aferente acestor
pericole şi implementarea măsurilor de control
corespunzătoare, exploataţi şi întreţineţi utilajul conform recomandărilor din aceste instrucţiuni, dacă
utilajul are un amortizor, verificaţi ca acesta să fie pe
poziţia sa şi în stare bună de funcţionare, purtaţi întotdeauna echipament de protecţie pentru urechi.
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AVERTISMENT Pericole la încărcare şi
descărcare
Atunci când utilajul este ridicat de o macara sau un
dispozitiv similar, această operaţiune poate conduce
la vătămarea personală.
Utilizaţi punctele de ridicare marcate.
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de ridicat sunt
dmensionate pentru greutatea utilajului.
Nu rămâneţi niciodată sub sau în imediata apropiere a
utilajului.

ÎNTREŢINEREA, PRECAUŢII
AVERTISMENT Pericol cauzat de pornirea
neaşteptată
În timpul operaţiunilor de întreţinere sau atunci când
înlocuiţi lamele utilajului, există riscul ca motorul
să dea un rateu sau ca utilajul să pornească în mod
neaşteptat. Acest lucru se întâmplă în special atunci
când motorul este fierbinte iar comutatorul este în
poziţia ON (Pornit). Astfel, poate să se producă o
vătămare personală gravă.
Lăsaţi întotdeauna motorul să se răcească.
Rotiţi întotdeauna comutatorul în poziţia OFF (Oprit).
Luaţi întotdeauna capacul de pe bujie.
AVERTISMENT Pericol cauzat de pornirea
neaşteptată
Orice modificare făcută utilajului poate avea ca rezultat
vătămarea dvs. şi a altor persoane.
Nu modificaţi niciodată utilajul. Utilajele modificate
nu sunt acoperite de garanţie sau de răspunderea pentru
produs.
Utilizaţi întotdeauna piese de schimb, unelte de
insertizare şi accesorii originale.
Schimbaţi imediat piesele defecte.
Înlocuiţi componentele uzate în timp util.
ATENŢIE Temperatură ridicată
Conducta de evacuare şi partea inferioară a utilajului
se înfierbântă în timpul exploatării. Atingerea acestora
poate provoca arsuri.
Nu atingeţi niciodată un utilaj fierbinte.
Nu atingeţi niciodată partea inferioară a utilajului când
este fierbinte.
Aşteptaţi ca motorul, conducta de evacuare şi partea inferioară a utilajului să se răcească înainte de a
efectua operaţiuni de întreţinere.

DEPOZITAREA, PRECAUŢII

Depozitaţi utilajul într-un loc sigur, care să nu fie la
îndemâna copiilor şi încuiat.

PVEL / PVEL-D
DATE TEHNICE
PERVIBRATOR CU FRECVENŢĂ ÎNALTĂ CU CONVERTOR INTEGRAT

Model, standard: .................................................................. PVEL 38, 50, 58,65
Model cu mâner pentru pistol fără vibraţie: ..........................PVEL-D 38, 50, 58,65
Cap pervibrator, tip.................................................................Motor în cap 210 V, 3faze 200 Hz
Convertor, tip:
Alimentare de la priza de perete: .............................................230V, 1-fază, 50/60 Hz
Ieşire către capul pervibratorului: .............................................210V, 3-faze, 200 Hz
Lungime cablu:
PVEL / PVEL-D........................................................................15 m / 1,5 m + 20 m
Lungime furtun:
PVEL / PVEL-D.........................................................................5 m / 0,5 m
Carcasă convertor.......................................................................Aluminiu IP 67

Model
PVEL 38
PVEL 50
PVEL58
PVEL 65
PVEL-D 38
PVEL-D 50
PVEL-D 58
PVEL-D 65

Greutate totală
(Kg)
14,6
18,6
20,6
22
12
15
17
21
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DOMENIUL DE APLICARE ŞI UTILIZAREA VIBRATORULUI PENTRU BETON
O cerinţă ca finisajul pardoselilor sa îndeplinească cerinţele de calitate o reprezintă tratarea corectă a betonului
proaspăt. Pe parcursul pervibrării, betonul este supus vibraţiei care va forţa ieşirea aerului prins în suprafaţă,
făcându-l omogen.
Se recomandă ca placa să fie întotdeauna pervibrată dacă grosimea depăşeşte 100 mm sau dacă placa este
dublu-armată. Pasul următor îl reprezintă, prin urmare, compactarea fermă a betonului cu un pervibrator.
Dimensiunea pervibratorului trebuie adaptată la densitatea armării şi grosimea betonului. Trebuie să aveţi
grijă la şine, forme şi capete. Introduceţi vibratorul vertical în masa de beton, fără a-l mişca orizontal. Nu
transportaţi beton cu un pervibrator. Acest lucru ar creşte riscul vibrării excesive.
Începeţi întotdeauna cu o vibraţie de uniformizare. Efectuaţi străpungeri scurte pentru a uniformiza zonele mai
înalte. Vibratorul trebuie introdus în masa de beton la intervale regulate. Intervalul trebuie să fie de aprox. 8
ori diametrul pervibratorului. Durata fiecărei introduceri trebuie să fie între 5 şi 15 secunde. Durata vibrării
diferitelor straturi nu trebuie să fie mare pentru a evita îmbinările la rece a plăcilor de beton. Nu împingeţi şi
nu forţaţi vibratorul în masa de beton; acesta s-ar putea bloca în elementele de armare.
Extrageţi întotdeauna pervibratorul în plan vertical, cu mişcări de dute-vino în sus şi în jos pentru ca betonul
să umple din nou spaţiile goale. Nu îl opriţi înainte de a finaliza complet vibraţia. Viteza de extragere este de
aprox. 8 cm pe secundă.
Durata este mai mică pentru o masă fluidă; o vibraţie excesivă poate produce segregarea betonului. Se
consideră că betonul este bine vibrat atunci când suprafaţa din jurul pervibratorului este lucioasă şi compactă
şi nu mai există bule de aer, producându-se, de asemenea, şi o modificare a zgomotului produs de vibrator.
Păstraţi o distanţă de cel puţin 7 cm faţă de orice pereţi sau cofraje.
Alegeţi tipul de vibrator adecvat pentru dimensiunile structurii care trebuie vibrată, distanţei dintre armătură şi
conul de tasare. Este recomandat să aveţi un vibrator de beton suplimentar.
Înainte de a începe, verifica ca vibratorul de beton să fie în stare de bună şi că funcţionează corect. Utilizaţi
echipamentele de securitate şi protecţie.
Turnaţi betonul în structură, evitând formarea dâmburilor. Încercaţi să turnaţi betonul cât mai uniform.
Grosimea fiecărui strat trebuie să fie mai mică de 50 cm. Dimensiunea recomandată este între 30 şi 50 cm.
Pentru a vibra plăcile, pervibratorul trebuie ţinut oblic pentru ca suprafeţele de contact cu masa de beton să fie
mai mare, iar efectul de compactare să fie mai bun.

Nu ţineţi vibratorul de beton scos din beton pentru perioade lungi. Opriţi-l în timpul
în care nu vibraţi betonul. Placa de beton acţionează ca agent de răcire pentru cuva
vibratorului şi dacă acest lucru nu este respectat, echipamentul se va defecta în scurt
timp, conducând la încetarea lucrului şi apariţia de costuri inutile pentru proprietar.
Respectaţi instrucţiunile privind întreţinerea.
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PREGĂTIRILE ŞI CONDIŢIILE DE OPERARE

Pentru siguranţa dvs., pentru protejarea celor din jur şi pentru a evita deteriorarea echipamentului, citiţi cu atenţie
acest manual şi instrucţiunile de operare.
1. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
2. Nu utilizaţi şi nu trageţi niciodată unealta de cablul de alimentare pentru a o transporta sau pentru a o
deconecta de la priză.
3. Înlocuiţi cablul de alimentare deteriorat imediat în cazul în care a fost descoperită o defecţiune.
4. Nu continuaţi să lucraţi cu pervibratorul în afara masei de beton mai mult de 5 minute.
5. Nu restricţionaţi mişcarea pervibratorului în timpul lucrului.
6. Nu opriţi pervibratorul în beton.
7. Schimbaţi componentele uzate pentru a evita deteriorarea părţilor interne. (Consumaţi tabelul pieselor de
schimb pentru pervibrator)
Pentru siguranţa dvs., pentru protejarea celor din jur şi pentru a evita deteriorarea echipamentului, citiţi cu atenţie
acest manual şi instrucţiunile de operare.

CONECTAREA CONVERTORULUI LA SISTEM

Modelul PVEL se conectează la o priză de alimentare de 230 V / 50-60 Hz (cu o singură fază)
Utilizaţi un dispozitiv de curent rezidual („rcd”), cu declanşare la un curent de 30 mA pentru fiecare convertor.
Dispozitivul rcd trebuie instalat fie în panoul de distribuţie care alimentează prizele de curent, fie la priza de
alimentare fixă. Nu conectaţi alte unelte electrice la dispozitivul rcd la care este conectat convertorul.
DECONECTAREA ECHIPAMENTULUI.
Opriţi convertorul deconectând comutatorul corespunzător şi, în final, scoateţi ştecherul din priză.
ÎMPĂMÂNTAREA
Pentru a proteja utilizatorul împotriva electrocutării, convertorul trebuie să fie legat corect la împământare.
Convertoarele sunt echipate cu trei cabluri şi conectorii aferenţi. Trebuie utilizată o priză cu împământare
corespunzătoare pentru conectarea convertoarelor. Dacă nu este disponibilă o priză cu împământare, trebuie să
utilizaţi un adaptor cu împământare înainte de a conecta ştecherele.
CABLURILE PRELUNGITOARE
Utilizaţi întotdeauna cabluri prelungitoare cu împământare şi care sunt dotate cu ştecher cu împământare în priza
mamă şi tată.
Nu utilizaţi cabluri deteriorate sau uzate.
Evitaţi aplicarea de sarcini mari pe cabluri.
Pentru a determina secţiunea transversală, urmaţi procedura următoare:

PROCEDURĂ PENTRU DETERMINAREA SECŢIUNII TRANSVERSALE NECESARE LA
CABLURILE PRELUNGITOARE
Efectuaţi următoarele verificări şi luaţi cea mai mare secţiune a cablului:

1. Rezistenţa ohmică şi reactanţa inductivă a cablului cu cădere de tensiune permisă de 5 % factorul de putere
(cos phi) = 0,8 pe curba frecvenţei şi tensiunii; ex.
Tensiune nominală:…………………………….................380 V / 50 Hz
Curent nominal:....................................................................10 A			
Lungime cablu:.....................................................................150 m
Localizarea pe curbă a produsului: Intensitatea x Lungimea=10x150=1500 Am Obţinem o secţiune de 2,5 mm2
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2. Încălzirea permisă a cablului conform standardului VDE (este necesar tabelul pentru secţiunea transversală minimă).
Ex. Pentru 10 A, conform tabelului pentru 15 A sau mai puţin, secţiunea este de 1 mm.
Prin urmare, secţiunea aleasă este egală cu 2,5 mm2. Alegeţi întotdeauna secţiunea transversală cea mai mare dintre
cele două verificări.
Linie
mm²
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25

Maxim
A

Siguranţă max.
A

15
18
26
34
44
61
82
108

10
10 / 3-16 / 120
25
35
50
63
80

ÎNTREŢINEREA
Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE numai de către personal de reparaţii calificat.
Când înlocuiţi componentele cu unele noi, utilizaţi numai piese de schimb SWEPAC originale.
REGULI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
Pentru siguranţa dvs., pentru protejarea celor din jur şi pentru a evita deteriorarea motorului, citiţi cu atenţie
următoarele recomandări privind utilizarea.
1. Mai întâi, citiţi instrucţiunile convertorului la care urmează să conectaţi pervibratoarele.
2. Pentru utilizarea pervibratorului, asiguraţi-vă că operatorii au fost instruiţi privind utilizarea corectă a utilajului
3. Pervibratorul trebuie utilizat numai pentru anumite sarcini specifice pentru care a fost conceput şi conform
instrucţiunilor şi recomandărilor de siguranţă din acest manual.
4. Asiguraţi-vă că toate componentele pervibratorului sunt strânse bine înainte de a începe să lucraţi.
5. Ştecherul pervibratorului nu trebuie utilizat pentru a porni sau opri echipamentul; pentru aceasta utilizaţi
comutatorul.
6. Protejaţi cablul electric de căldură, ulei sau muchii ascuţite.
7. Evitaţi aplatizarea cablului sub echipamente grele deoarece acest lucru l-ar putea deteriora
8. Verificaţi dacă secţiunea cablului electric este cea corespunzătoare şi că acesta este în stare bună
9. Evitaţi ca pervibratoarele să funcţioneze în contact cu obiecte dure pentru o perioadă lungă de timp.
10. Deconectaţi pervibratorul de la convertor înainte de a efectua orice operaţiune.
11. Schimbaţi componentele externe uzate pentru a evita deteriorarea părţilor interne.
12. TREBUIE UTILIZAT echipamentul de protecţie corespunzător deoarece presiunea acustică a echipamentului este
de 79 dB (ISO 6081), iar nivelul puterii acustice este de 85 dB conform ISO 3744.
SUPLIMENTAR, TREBUIE RESPECTATE TOATE ORDONANŢELE LOCALE ÎN VIGOARE DIN ŢARA ÎN
CARE ESTE UTILIZAT PRODUSUL.
Model

1

Model

2

Valoarea efectivă a
vibraţiilor în furtun (m/
s²)

1

PVEL 38 PVEL-D 38
PVEL 50 PVEL-D 50
PVEL 58 PVEL-D 58
PVEL 65 PVEL-D 65
Valoarea vibraţiei mână/braţ conform cu ISO 5349
PVEL
Măsurată la 2 m de capul pervibratorului.
PVEL-D
Măsurată la mânerul pistolului.
10

1,40
1,80
2,30
2,70

Valoarea efectivă a
vibraţiilor în furtun (m/
s²)

2

0,41
0,56
0,48
0,60

PVEL / PVEL-D
Pervibratoarele nu trebuie să funcţioneze în afara masei de beton mai mult de 2 minute.
Asiguraţi-vă că toate componentele pervibratorului sunt strânse bine înainte de a începe să lucraţi.
Când a terminat treaba sau ia o pauză, operatorul trebuie să oprească, deconecteze echipamentul de la sistemul
electric şi să îl aşeze în aşa fel încât să nu cadă sau să se răstoarne.

ÎNTREŢINEREA REGULATĂ
UZURĂ ACCEPTABILĂ ÎN FUNCŢIE DE DIAMETRUL ŞI LUNGIMEA PERVIBRATOARELOR.

MODEL
PVEL 38
PVEL 50
PVEL 58
PVEL 65

DIAMETRU
(mm)
36,5 (38)
48 (50)
56 (58)
63 (65)

LUNGIME
(mm)
365 (370)
360 (370)
410 (420)
395 (400)

A. Dimensiunile minime sunt scrise îngroşat.
B. Dimensiunile din paranteze sunt cele originale.
C. Înlocuiţi carcasa când a fost atins diametrul minim.
D. Înlocuiţi capacul terminal când a fost atinsă lungimea
minimă.
1. La fiecare 12 luni sau 500 de ore de utilizare se recomandă o lubrifiere a rulmenţilor pervibratoarelor, în
funcţie de utilizarea acestuia. Pervibratorul trebuie desfăcut numai de un expert. Curăţaţi rulmenţii cu solvent
şi verificaţi-le. Umpleţi orificiul din capac cu ulei recomandat. Când îl asamblaţi, introduceţi agent de etanşare
în toate filetele. Este important ca toate părţile să fie strânse (la un cuplu între 600 şi 800 Nm) pentru a evita
pătrunderea apei în cap. La final, aplicaţi două puncte de sudură pentru a vă asigura că piesele componente nu
se slăbesc.
2. De fiecare dată când schimbaţi întrerupătorul, asiguraţi-vă că şuruburile cutiei acestuia sunt strânse şi
carcasa nu permite pătrunderea apei.
3. După finalizarea operaţiunilor de întreţinere, toate componentele trebuie asamblate corect.
4. La fiecare 12 luni sau mai frecvent, în funcţie de utilizare, se recomandă o verificare efectuată de un dealer
autorizat.
5.Verificaţi uzura echipamentului, verificând diametrul exterior şi lungimea pervibratorului. Înlocuiţi carcasa
sau capacul atunci când diametrul sau lungimea în punctul cel mai de jos sunt mai mici decât valorile
specificate în tabel, în funcţie de model.
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ECHIPAMENTUL ELECTRIC PVEL
CABLAJUL ELECTRIC ŞI COMPONENTELE ELECTRICE

INTRARE
230 V/50-60 Hz
1 faze + zero + împământare
Întrerupător
Varistor
Întrerupător + Varistor incluse în invertor

IEŞIRE
210 V/200 Hz
3 faze + împământare

MOTOR ÎN CAP
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DEPANAREA:
PROBLEMA

CAUZA / SOLUŢIA

Nu funcţionează,
led-ul verde (1) este OPRIT

Verificaţi dacă este alimentat
Verificaţi cablul
Verificaţi ştecherul
Convertorul este ars

Led-ul roşu (2) este PORNIT

Statorul este ars
Convertorul este ars

Led-ul galben (3) este PORNIT

Pierdere de curent la împământare (verificaţi pervibratorul,
conexiunile)
A pătruns apa în convertor sau pervibrator
Lipsă fază la pervibrator (motor cu 3 faze)

Roşu albastru (4) PORNIT
Led-urile (2+3+4) PORNITE

Supratemperatură. (verificaţi dacă convertorul este curat şi
îndepărtaţi betonul prins şi orice alte obiecte inutile care îl acoperă)

Pervibratorul este zgomotos

Rulmenţii nu sunt în stare bună.

Pervibratorul funcţionează corect Verificaţi dacă pervibratorul nu funcţionează cumva scos din masa
de beton.
dar se supraîncălzeşte
Verificaţi tensiunea de intrare a convertorului.
Rulmenţii sunt în stare proastă sau nu sunt gresaţi

13

PVEL / PVEL-D

NOTE
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CE-DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Producător
Swepac AB
Blockvägen 3
34132 Ljungby
1. Categorie: Pervibrator
2. Tip: PVEL
PVEL-D

Produsul este conform cu următoarele directive:
2006 / 42 / EG
2000 / 14 /EG
2004 / 108 / EG
EN 500-1
EN 500-4
EN 12649:2008+A1:2011
ISO 11201
ISO 5349-2:2001
Documentaţie tehnică deţinută de:
Swepac AB, Blockvägen 3 SE-34132 Ljungby
Hans Holmlund / Manager de produs
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