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SM21 Suport Pivotant
 Fișa cu date
 Instrucțiuni
Descriere

http://sense-ware.com

Suportul pivotant SM21 este un dispozitiv de montare convenabil pentru mai multe modele de detectoare de flacără SENSE-WARE. Suportul
pivotant vă permite să aliniați detectoarele la riscurile de incendiu. Suportul pivotant SM21 este potrivit pentru aplicații în zone periculoase.
placa de perete

Instrucțiuni

punctul de pivotare a plăcii detectorului
(reglare verticală)

Observații
1.
2.
3.
4.

punctul de pivotare a plăcii de perete
(reglare orizontală)

The swivel mount should be mounted by qualified personnel.
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a monta suportul pivotant și
detectorul.
Citiți cu atenție și manualul detectorului de flacără înainte de a monta suportul
rotativ și detectorul. În acest manual veți găsi instrucțiunile de poziționare a
detectorului.
NU utilizați pentru curățarea suportului pivotant niciodată un agent de curățare
lichid. Acest lucru pentru a evita acumularea de sarcini electrostatice.

placa
detectorului

Instrumente necesare




presetupă
trebuie să se îndrepte înspre
partea de jos

1 cheie metric 13 mm
1 cheie metric 7 mm
1 şurubelniţă mărimea 7

Montare pas cu pas
Slăbiți cu ajutorul cheii metric 13mm șurubul punctului de pivotare al plăcii de perete. Scoateți placa de perete din restul suportului pivotant.
1. Montați placa de perete cu ajutorul a 4 buloane sau șuruburi (nu sunt incluse) pe un perete fără vibrații sau pe un stâlp.
2. Slăbiți cele 4 șuruburi roșii din plastic care conectează capacul detectorului de flacără la carcasă și indepartați capacul.
3. Slăbiți cele 4 șuruburi ale plăcii detectorului. Montați cu ajutorul unei chei de 7mm și a unei șurubelnițe cu aceste 4 șuruburi detectorul pe
placa detectorului. Fanta șurubului trebuie plasată în carcasa detectorului și piulița din spatele plăcii detectorului. Presetupa trebuie să se
îndrepte inspre jos. Asigurați-vă că punctul de pivotare al plăcii detectorului este cel mai apropiat de presetupa de cablu a detectorului.
4. Puneți detectorul cu placa detectorului în poziția în care cablarea detectorului este cât se poate de convenabilă. Strângeți șurubul /
piulița punctului de pivotare a plăcii de perete în timp.
5. Puneți cablajul detectorului de flacără conform instrucțiunilor din manualul detectorului de flacără.
6. Așezați capacul detectorului pe carcasă și strângeți cele patru șuruburi roșii din plastic, cu un cuplu mai mare sau mai mic de 2 nm.
Atenţie. Asigurați-vă că capacul (cu fereastra detectorului) este așezat în orientarea corectă. Senzorii ar trebui să fie vizibili dacă vă
uitați prin fereastra detectorului.
7. Slăbiți șurubul punctului de pivotare al plăcii detectorului și aliniați detectorul vertical în poziția corectă. (Se îndreaptă spre 45o în partea
de jos). Strângeți șurubul.
8. Slăbiți șurubul punctului de pivotare al plăcii de perete și aliniați detectorul orizontal în poziția corectă. Strângeți șurubul.
9. Verificați dacă detectorul de flacără este poziționat corect. Repetați, dacă este necesar, pașii 8 și 9.
10. Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse corect și strângeți presetupa cablului.
Instrucțiuni de siguranță:
Când curățați suportul pivotant SM21, utilizați exclusiv o cârpă umedă din microfibră pentru a evita ca suportul să devină static.

Specificații:
Material pivotant / șuruburi și piulițe
Greutate
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PA66 / 316 SS
280 grams (0.62 lbs)
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Desene cu dimensiuni

 4.0

 8.1

Placă de perete cu model de găuri

Placa detectorului cu model de găuri
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Consultați site-ul www.sense-ware.com pentru cele mai recente informații și cea mai recentă versiune a acestui manual.
Datorită politicii de dezvoltare continuă a produsului, SENSE-WARE Fire and Gas Detection BV își rezervă dreptul de a modifica sau modifica informațiile din publicațiile lor fără notificare
prealabilă și nu poate fi acceptată nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni.

SENSE-WARE B.V. / GAZPRO EQUIPMENTS srl - TOATE DREPTURILE REZERVATE !
Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusa sub nicio forma (inclusiv copia fotostatica
sau memorarea pe orice suport electronic) sau transmisa unui tert prin intermediul oricarui
mijloc, chiar electronic, fara autorizarea scrisa a
Sense-Ware B.V. si / sau a GazPro Equipments srl
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