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УЛЕИ И АКСЕСОАРИ

Улей

Арт. № 80 21 110 04

Направляващ улей

Арт. № 80 11 110 04

Универсална рамка

Арт. № 80 01 150 04

АКСЕСОАРИ

Забавящ елемент

Арт. № 80 31 000 06

Прахоуловител

Арт. № 80 81 073 01

За Ваша безопасност и сигурност, преди да използвате системата за строителни
отпадъци, моля, внимателно прочетете инструкциите описани в това ръководство.

Улей и направляващ улей
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Технически характеристика на улей
- Материал: Кополимер от полипропилен (устойчивост, еластичност и лекота)
- Производствен процес: Шприцоване под налягане
- Издръжливост: 1 000 кг/верига, 2 000 кг./ улей и направляващ улей
- Тегло: 8,2 кг.
- Обща дължина: 1,10 м.
- Полезна дължина: 0,85 м.
- Дебелина на стена: 5 мм.
- Дебелина на ребрата: 1,5 мм.
Закрепване с предпазна кука
- Вътрешен диаметър: 507 / 380 мм.
- Външен диаметър: 515 / 395 мм.
- Обща ширина: 620 мм.
Технически характеристика на направляващия улей
- Същите като на улеите с изключение на:
- Тегло: 9,3 кг.
- Външни размери: 620 х 740 мм.
Обща характеристика на материала
- Благодарение на своите свойства, използвания клас полипропилен
позволява лесно почистване.
- Свойства: отлична ударо и химическа устойчивост
Улей
- Екологичен: подлежи на рециклиране
- Материалът е еквивалентен и сравним с PEHD (полиетилен с висока плътност)
Механични характеристика на материалите:
- Издръжливост на опън: 28MPa (1MPa = 1N/mm2)
Направляващ улей
- Устойчивост на удар при 23°C: 45 KJ / m2
- Устойчивост на удар при -20°C: 5 KJ / m2
- UV устойчивост: много добра, индекс 8 по десетобалната система в съответствие с DIN 5
- Точка на топене: 180°C
- Не се влияе от вода и повечето масла, греси, основи, киселини, алкохоли и разредители
Пожароустойчивост на материала
- Трудно запалим
- Възпламеняем като всяка пластмаса
- Разпространение на пламъка много ниско в долната част на улея
- Не се образуват пламъци по стените на улея
Технически характеристика на забавящия елемент

-

Материал: ABS 1

-

Производствен процес: Шприцоване под налягане
Външен диаметър: 418 мм / Обща дължина: 200 мм
Дебелина на стена: 5 мм.
Тегло: 1,44 кг.

Забавящ елемент

БЕЛЕЖКИ
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Улеите за строителни отпадъци на HAEMMERLIN са резултат от няколко годишни изследвания и
развитие с дел подобряване на качеството и безопасността на ползване. Препоръчваме
потребителите да се съобразяват с правилата, описани по-долу, за да може да се опазва
околната среда. Тази инструкции трябва да се пази и да е на разположение на всеки един
потребител.

HAEMMERLIN и ДЖОДИ ТРЕЙД не носят някаква отговорност за последствията дължащи се на
използване или монтиране на улеите и аксесоарите по начини, които не са посочени в
настоящата инструкция, както и последствията от разглобяване, модификация или подмяна на
части, които не са предоставени от HAEMMERLIN.
С цел да подобри своите продукти HAEMMERLIN си запазва правото да променя материалите по
всяко време.
✓ Монтаж
✓ Измерете височината и разстоянието между началната и крайната точка за да определите броя
на необходимите улеи.
✓ Определете участъка в който ще се ползват улеите, така че да могат потребителите да имат
пълна видимост

✓ Как да изчислим броя на улеите в зависимост от височината на сградата
✓ Разделете височината на сградата на полезната дължина на улея (0,85 м.)
Пример: за сграда с височина 40 м.: 40 / 0,85 – 47 улея
Средната продължителност на живот варира в зависимост от:
✓ Видът на отпадъците (остри, абразивни и т.н.)
✓ Размерите и теглото на отпадъците (въздействието и триенето ще бъдат по-големи с елементи,
които са по-големи и по-тежки).
✓ Височината на системата (ще има потенциално увеличаване на увреждане, причинено от голямо
ускорение на изхвърлените отпадъци)
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Технически характеристики:
Обща дължина: 1,10 м.
Полезна дължина: 0,85 м
Тегло: 8,25 кг (улей); 9,30 кг. (направляващ улей)
Материал: кополимер полипропилен (PB110)
Метод на производство: шприцоване
Устойчивост на веригите: 1 000 кг./верига

НАПРАВЛЯВАЩ УЛЕЙ
Арт. № 80 21 110 04
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ФИКСИРАЩА ЧАСТ НА УЛЕЯ
МОНТАЖ НА ВЕРИГАТА

ДЕМОНТАЖ НА ВЕРИГАТА

УНИВЕРСАЛНА РАМКА ЗА ФИКСИРАНЕ КЪМ СГРАДИ
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ФИКСИРАНЕ СЪМ СКЕЛЕ
✓ Пригодена за метални скелета, стоманени конструкции и др. закрепя се за скелето с помощна на жабки.
Позволява свързване до 10 улея.
✓ Преди да поставите фиксиращата универсална рамка, проверете стабилността на скелето и дали е
анкерирано към сградата.
✓ Поставете лявата част, като прикрепите долната вертикална част към тръбата на скелето и го фиксирайте с
жабките (не са част от рамката).

✓ Повторете същите стъпки и за дясната част.
✓ Регулирайте нивото и пространството между лявата и дясната страна чрез напречното сечение
докато монтирате заедно горните опори на лявата и дясна странични части
✓ Затегнете жабките докато рамката се фиксира стабилно за скелето.
✓ Рамката е готова за използване.

ФИКСИРАНЕ СЪМ СТЕНА
✓
✓
✓
✓

Рамката се позиционира върху стената
С помощта на Г образните елементи се достига максимално близо до стената
Поставя се щифта за фиксиране на Г образните елементи
При наличие на луфт се обира с дървен клин / талпа
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Максимум 10 улея или 8,50 метра между 2 рамки

Максимум 10 улея или
8,50 метра
между 2 рамки

Максимум 10 улея или
8,50 метра
между 2 рамки
Жабка

Скеле
Универсална рамка

Възможност за
монтиране на
направляващ улей на
всяко ниво

Максимум 10 улея или
8,50 метра
между 2 рамки
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МОНТИРАНЕ НА ЗАБАВЯЩ ЕЛЕМЕНТ
Когато се използва за обслужване на високи сгради системата с сравнително голяма. Срока на
експлоатация системата може да се увеличи, ако се монтира т.нар. „забавящ елемент“ на всеки 2ри етаж над направляващия улей.

Забавящ елемент
Направляващ улей

Монтирайте
поне
един
забавящ елемент на всеки 2-ри
етаж над направляващия улей

Забавящ елемент

Направляващ улей

Монтирайте
поне
един
забавящ елемент на всеки 2-ри
етаж над направляващия улей

