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Rozładunek, transport wewnętrzny i przechowywanie
modułowych rozdzielnic napędowych CENTERLINE® 2500
Numer biuletynu 2500

Odbiór
WAŻNE

Dostawa urządzeń z zakładu Rockwell Automation do przewoźnika jest uważana za dostawę do kupującego. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za
wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu. W zakres odpowiedzialności kupującego wchodzi powiadomienie właściwej strony w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia. Kupujący może utracić wszelkie prawa do rekompensaty za poniesione straty lub odszkodowania za wynikłe szkody, jeżeli nie
dostosuje się do przedstawionych poniżej zasad postępowania.

1. Odbierając przesyłkę z rozdzielnicą napędową CENTERLINE 2500 należy sprawdzić ją pod kątem brakujących elementów i
jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu. Zestawienie wszystkich elementów wchodzących w skład przesyłki znajduje się
w specyfikacji wysyłkowej. Jeżeli opakowanie nosi oznaki uszkodzenia, należy odpakować urządzenie w celu przeprowadzenia dalszej
kontroli.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń kupujący musi postąpić zgodnie z opisaną poniżej procedurą.
– Wpisać uwagę na potwierdzeniu odbioru, że odbierane urządzenie jest uszkodzone.
– Skontaktować się z przewoźnikiem, który dostarczył przesyłkę i ustalić datę i czas oględzin.
– Poinformować miejscowego przedstawiciela firmy Rockwell Automation o wystąpieniu uszkodzenia urządzenia.
– Zachować w całości opakowanie produktu w celu jego skontrolowania przez inspektora z firmy przewozowej.
O dalszą pomoc należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela firmy Rockwell Automation.

Transport miejscowy
UWAGA: W uzupełnieniu do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Państwa przedsiębiorstwie podczas przemieszczania modułowych rozdzielnic napędowych
należy przestrzegać lokalnych przepisów technicznych oraz dyrektyw.
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia konstrukcji modułowej rozdzielnicy napędowej nie wolno podnosić rozdzielnicy za pomocą innych metod niż te
wymienione w niniejszej publikacji. Środek ciężkości modułowej rozdzielnicy napędowej przesunięty jest w górę i do przodu.
Przedstawione poniżej wytyczne mają na celu ograniczenie przypadków obrażeń ciała i uszkodzeń sprzętu podczas transportu wewnętrznego oraz
ułatwienie przemieszczania modułowych rozdzielnic napędowych w miejscu ich instalacji.
Ze względu na różne konfiguracje modułowych rozdzielnic napędowych stosuje się kilka typów podstaw transportowych. Aby nie dopuścić do
przekrzywienia się lub przewrócenia modułowej rozdzielnicy napędowej podczas przemieszczania podstawa transportowa musi pozostać
przykręcona do rozdzielnicy do momentu jej dostarczenia na miejsce instalacji.
Modułowa rozdzielnica napędowa musi być przemieszczana z najwyższą ostrożnością, tak aby uniknąć uszkodzenia zespołów, kolumn i powłok
lakierniczych. Modułowa rozdzielnica napędowa musi być utrzymywana w pozycji pionowej podstawą w dół. W czasie spedycji modułowa
rozdzielnica napędowa nie powinna pozostawać przechylona lub ułożona na płasko. Przed rozpoczęciem przemieszczania modułowej rozdzielnicy
napędowej należy upewnić się, że trasa jest wolna od przeszkód, a inni pracownicy znajdują się w bezpiecznej odległości.
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Przemieszczanie wózkiem widłowym
Modułowe rozdzielnice napędowe CENTERLINE 2500 są wyposażone w podstawy transportowe umożliwiające wprowadzenie wideł
podnośnika z każdej strony urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z przedstawioną poniżej procedurą użycia wózka widłowego.
UWAGA: Upewnić się, że zastosowany podnośnik widłowy jest w stanie bezpiecznie podnosić i przemieszczać modułowe rozdzielnice napędowe o określonej masie i
wymiarach. Masy transportowe są podane w specyfikacjach wysyłkowych dołączonych do każdej dostawy.

1. Widły podnośnika powinny być wprowadzane od spodniej strony
podstawy transportowej, służącej jako podparcie rozdzielnicy i
posiadającej odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa. Starannie ustawić
modułową rozdzielnicę napędową na widłach wózka, utrzymując ją w
równowadze i pamiętając, że jej środek ciężkości przesunięty jest w górę i w
przód. Upewnić się, że widły zapewniają prawidłowe wsparcie. Oprzeć
ładunek na karetce. Przechylić urządzenie w tył, w kierunku masztu wózka
widłowego.
2. Za pomocą pasa przymocować modułową rozdzielnicę napędową do
wózka.
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3. Uruchamiać i zatrzymywać wózek powoli i łagodnie, unikając szarpania.
Podczas jazdy z obciążeniem rozwijać małą szybkość, utrzymując widły w jak
najniższym położeniu zgodnie z zasadami bezpiecznego transportu.

Podnoszenie z góry (suwnice lub wciągarki)

Widły podnośnika należy wprowadzać
wyłącznie pod podstawę transportową

Podnoszenia z góry jest zalecane w przypadku przemieszczania modułowych
rozdzielnic napędowych wyposażonych w kątowniki do podnoszenia. Kolumny modułowych rozdzielnic napędowych CENTERLINE 2500 są
wyposażone w co najmniej jeden kątownik do podnoszenia. Na rysunku Rysunek 1 na str. 3 przedstawiono przykłady zastosowania kątowników
do podnoszenia i sposobów transportu pionowego działającego z góry.
UWAGA: Upewnić się, że wartość obciążenia dopuszczalnego dla urządzenia dźwigowego jest odpowiednia do zapewnienia bezpiecznego podnoszenia
produktu. Masy transportowe są podane w specyfikacjach wysyłkowych dołączonych do każdej dostawy.

1. Zamocować osprzęt na suwnicy, wciągarce lub podobnym urządzeniu dźwigowym.
2. Nie przeprowadzać lin lub kabli bezpośrednio przez otwory zaczepowe w kątownikach do podnoszenia. Zawsze stosować zawiesia
wyposażone w haki lub szekle o certyfikowanym udźwigu.
3. Dobrać lub wyregulować długość olinowania, aby zrekompensować nierównomierny rozkład obciążenia i zachować pionowe ustawienie
modułowej rozdzielnicy napędowej.
4. Aby zmniejszyć wartość siły rozciągającej w olinowaniu i siły ściskającej w kątowniku należy upewnić się, że kąt pomiędzy cięgnami a
kierunkiem pionowym nie przekracza 45°.

UWAGA: Przechylanie modułowych rozdzielnic napędowych, we wnętrzu których zainstalowano ciężkie podzespoły, może mieć na nie negatywny wpływ.
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Rysunek 1 – Podnoszenie modułowej rozdzielnicy napędowej od góry
Z jednym kątownikiem do podnoszenia (kolumna z pojedynczym frontem)

Z dwoma kątownikami do podnoszenia (kolumna z podwójnym frontem)

A

Min. 1/2 A

A

Kąt maksymalny 45°
Haki z
certyfikowanym
obciążeniem
dopuszczalnym (2) Min. 1/2 A
Kątowniki do
podnoszenia

Kąt maksymalny 45°
Haki z
certyfikowanym
obciążeniem
dopuszczalnym (4)
Kątownik
do podnoszenia (2)

Zawiesie
Użycie zawiesia jest zalecaną metodą podnoszenia od góry kolumn przeznaczonych do trudnych warunków pracy lub na eksport, ale może być
stosowane również w przypadku innych typów kolumn. Prosimy o zapoznanie się z przedstawioną poniżej procedurą.
1. Przeprowadzić zawiesie pod podstawą transportową. Upewnić się, że zawiesie nie ma luzu, nie przesuwa się pod obciążeniem i opasuje
poprzeczne elementy podstawy.
Belka trawersowa musi być dłuższa (posiadać nawisy na końcach) od odnośnego wymiaru modułowej rozdzielnicy napędowej.
2. Starannie ustabilizować modułową rozdzielnicę napędową podczas przemieszczania. Cały osprzęt dźwigowy musi być właściwie
zaprojektowany dla danego obciążenia (wartości obciążeń podano w specyfikacji wysyłkowej) przy zastosowaniu odpowiednich
współczynników bezpieczeństwa.

Rysunek 2 – Zawiesie dźwigowe dla modułowej rozdzielnicy napędowej
Zawiesie dźwigowe na zapakowanej modułowej rozdzielnicy napędowej

Stalowa belka
trawersowa

Uwaga: Zawiesie musi być
przeprowadzone pod podstawą
i opasywać jej poprzeczne
elementy konstrukcyjne.

Stalowa belka
trawersowa

Zawiesie dźwigowe na modułowej rozdzielnicy napędowej bez kątownika
do podnoszenia

Stalowa belka
trawersowa

Stalowa belka
trawersowa

Uwaga: Zawiesie musi być
przeprowadzone pod podstawą
i opasywać jej poprzeczne
elementy konstrukcyjne.
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Przechowywanie
W zależności od miejsca przeznaczenia wysyłana z fabryki modułowa rozdzielnica napędowa jest zwykle opakowana w folię bąbelkową lub
umieszczona w drewnianej skrzyni. Jeżeli modułowa rozdzielnica napędowa po dostarczeniu musi być czasowo przechowywana, należy
zastosować przedstawione poniżej środki ostrożności.
UWAGA: Opakowanie modułowych rozdzielnic napędowych przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych nie nadaje się do przechowywania ich w warunkach
zewnętrznych. Jeżeli to możliwe, należy przechowywać modułowe rozdzielnice napędowe w ogrzewanym budynku, zapewniającym odpowiedni obieg powietrza i
chroniącym je od brudu i wilgoci.
W przypadku, gdy modułowa rozdzielnica napędowa musi być przechowywana na zewnątrz, należy zamontować tymczasowe ogrzewanie elektryczne
zapobiegające kondensacji (wilgotność – patrz krok 2) i opakować ją w sposób chroniący przed czynnikami atmosferycznymi (1).
1. Przechowywać modułową rozdzielnicę napędową w czystym i suchym otoczeniu, przestrzegając następujących zakresów temperatury:
• przechowywanie poniżej 24 godzin: od −25 do +70°C
• przechowywanie powyżej 24 godzin: od −25 do +55°C
2. Nie dopuścić do uszkodzeń z powodu narażenia na nadmierną wilgotność, drgania i wstrząsy.
Jeżeli temperatura w miejscu przechowywania waha się lub wilgotność przekracza 60%, należy użyć grzejnika wnętrzowego, by zapobiec
kondensacji(1).
Upewnić się, że wartości znamionowe grzejników przeciwkondensacyjnych są odpowiednie dla każdej kolumny w modułowej
rozdzielnicy napędowej.

UWAGA: Przed podłączeniem grzejników wnętrzowych do prądu należy usunąć wszelkie resztki opakowania i palne materiały.

(1) Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Rockwell Automation.

Bieżące informacje środowiskowe dotyczące produktów firmy Rockwell Automation zostały podane na stronie
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, CENTERLINE, Rockwell Automation i Rockwell Software są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation są własnością odnośnych firm.
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