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 Dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera podstawowe dane techniczne ramion 
samono nych przewodowych. Przed przyst pieniem do monta u i eksploatacji ka dy 
u ytkownik powinien dok adnie zapozna  si  z tre ci  niniejszego opracowania w celu 
poznania budowy urz dzenia, zasad dzia ania, sposobu obs ugi oraz zapewnienia 
bezpiecze stwa na stanowisku pracy.

 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian poprawiaj cych parametry 
u ytkowe i eksploatacyjne wyrobu. Przed monta em i eksploatacj  ramienia samono nego 
u ytkownik powinien uwa nie przeczyta  instrukcj  aby w pe ni pozna  konstrukcj  
urz dzenia, zasad  dzia ania, jak równie  sposób konserwacji i wskazówki bezpiecznego
u ytkowania. Pozwoli to na bezpieczn  i d ugotrwa  eksploatacj  urz dzenia.

 Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki wynikaj ce z zastosowania urz dzenia 
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 I.  INFORMACJE OGÓLNE

 Ramiona samono ne przewodowe przeznaczone s  do lokalizacji zanieczyszcze  
py owo - gazowych na stanowiskach pracy w warunkach emisji punktowej. Zapewniaj  
najkorzystniejszy odci g zanieczyszcze  powietrza na stanowisku roboczym w 
bezpo redniej blisko ci od miejsca emisji. Zastosowanie samohamownych przegubów 
zapewnia atwe umiejscowienie ssawki blisko ród a zanieczyszcze .

 Zamkni cie przepustnicy r cznej pozwala od czy  dany punkt pracy co zwi ksza 
efektywno  ca ej instalacji wentylacyjnej w przypadku wi kszej ilo ci r kawów. Ramiona 
samono ne przewodowe mo na czy  z:

• wysi gnikami typu “W” zwi kszaj cymi promie  dzia ania o 2 –6m (tylko wersja 
wisz ca),

• urz dzeniami Þ ltrowentylacyjnymi lub bezpo rednio z wentylatorami wyci gowymi
• elementami instalacji wentylacyjnych.

Mo liwe zastosowania ramion:
• prace spawalnicze,
• klejenie, malowanie, polerowanie,
• lutowanie,
• drobne py y,
• szlifowanie.

Ograniczenia dla wykonania w wersji standardowej:
• gazy i pary agresywne chemicznie,
• gazy i mieszaniny gazowo-py owe gro ce wybuchem.

 II.  PRZEZNACZENIE URZ DZENIA
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III.   INSTRUKCJA MONTA U PO ROZPAKOWANIU

 Dotyczy ramion dostarczanych w formie cz ciowo zdemontowanej ze wzgl du na 
mniejsze gabaryty przesy ki.
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Rys. 1. Konstrukcja ramienia Flex

 IV.  OPIS BUDOWY URZ DZENIA

Elementy podstawowe urz dzenia:

a)  tuleja zewn trzna (1) gniazda obrotowego (odlew aluminiowy) z ko nierzem 
    przy czeniowym,
b) tuleja wewn trzna (2), gniazda obrotowgo (stalowa) zezwalaj ca na obrót ramienia 
    w granicach 350o (ograniczony zderzakiem),
c) przewód elastyczny Ø 160 (3), odporno  temperaturowa 100oC, zamocowany do 
    gniazda i ssawki opaskami zaciskowymi,
d) przeguby wewn trzne (4), (5), (5), aluminiowe,
g) ssawka (7) wykonana z aluminium zaopatrzona w przepustnic  oraz uchwyt.

Opcjonalne wyposa enie:

a) przewód elastyczny o podwy szonej odporno ci na temperatur ,
b) o wietlenie halogenowe zamontowane w ssawce.
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Rys. 2. Zasi g pracy ramienia.

 V.  DANE TECHNICZNE

Rys. 3. Zasi g obrotu o 350o.

Typ Zasi g - Rmax 
[m]

rednica przewodu
[mm]

rednica wlotu ssawki
[mm]

RS-2-160 2.0 160 315

RS-3-160 3.0 160 315

Standardowe wykonania ramion Flex:

R Max

Wersja wisz ca

R Max

Wersja stoj ca

RSW-3-160 3.0 160 315

RSW-2-160 2.0 160 315

RS - Wersja stoj ca

RSW - Wersja wisz ca
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 VI. MONTA  I REGULACJA

Rami  montuje si  do wspornika zamontowanego na cianie lub do wysi gnika 
przed u aj cego zasi g dzia ania urz dzenia, b d  do innego elementu posiadaj cego 
ko nierz przy czeniowy o rozmiarach tulei zewn trznej gniazda obrotowego.

Uwaga: O  gniazda r kawa samono nego musi by  usytuowana pionowo.

Gniazdo obrotowe ramienia samono nego nale y mocowa  w ten sposób, aby wyst p 
na tulei zewn trznej ograniczaj cy obrót znajdowa  si  od strony ciany, konstrukcji 
wsporczej, osi wysi gnika lub r czek urz dze  Þ ltrowentylacyjnych (rys. 4). 

Ca o  przykr ca  rubami z nakr tkami, podk adkami spr ystymi i p askimi.

Rys. 4. Monta  ramienia do wspornika

Wspornik monta owy

Gniazdo obrotowe

Ogranicznik obrotu 
(montowa  od strony ciany)

Ø 
ramienia

[mm]
n

d
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm]

h
[mm]

160 6 7 153 195 220 7

Wymiary gniazda przy czeniowego:
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Ø ramienia Rozmiar klucza (mm)

[mm] 1 2 3

160 22 22 17

Rys. 5. Regulacja samohamowno ci 
            ramienia.

Codziennie:

1. Oczyszcza  wn trze ssawki i zewn trzne elementy.
2. Obserwowa  samohamowno  ramion i ssawki i w razie potrzeby przeprowadzi  
    regulacj  – rami  powinno si  zgina  lekko, bez u ycia nadmiernej si y.
3. Sprawdzi  czy przewody elastyczne nie s  uszkodzone – przerwane, przepalone, itp.

Raz w miesi cu:

1. Przesmarowa  gniazdo obrotowe smarem nie wchodz cym w reakcj  z aluminium, 
    np. smar do podwozi samochodowych STP.
2. Sprawdzi  przeguby i wk adki cierne.

 VII.  OBS UGA I KONSERWACJA URZ DZENIA

 Regulacji samohamowno ci mo na dokona  po zdj ciu przewodu elastycznego. W 
tym celu nale y odpi  opaski zaciskowe przy ssawce i gnie dzie i ostro nie zsun  
przewód ods aniaj c przeguby.

 Do regulacji potrzebne s  dwa klucze (patrz tabelka):
• wyregulowa  pierwszy zestaw przegubów (przy gnie dzie) poprzez poluzowanie, a 
   nast pnie dokr cenie nakr tki samohamownej na przegubie,
•  wyregulowa  drugi zestaw przegubów ( rodkowy),
•  wyregulowa  trzeci zestaw przegubów (przy ssawce).
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VIII.  DOST PNE AKCESORIA

Typ 
wspornika

n
Ø D
[mm]

l
 [mm]

L 
[mm]

i 
[mm]

B
 [mm]

H 
[mm]

Masa
[kg]

WS-160 6 160 254 374 35 250 165 3.6

Wspornik monta owy – s u y do monta u ramienia do ciany.

B

H

i

L

i

n x ød

D

I

Raz w roku:

1. Zdemontowa  przewody elastyczne, oczy ci  wewn trzn  konstrukcj  no n  
ramienia (ciep  wod  z detergentem)
2. Sprawdzi  czy przewody elastyczne nie s  uszkodzone – przerwane, przepalone, itp.

W celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy ramienia nie nale y:
• przemieszcza  r kawa obrotowo poza wyczuwalny opór,
• przegina  go poza pionow  o  gniazda obrotowego,
• u ytkowa  ramienia z uszkodzonym uk adem elektrycznym

 IX.   OPIS NIESPRAWNO CI I SPOSOBY ICH USUNI CIA

Objawy Mo liwe przyczyny Sposoby usuni cia

Brak mo liwo ci ustalenia
ramienia w danym 
po o eniu

Poluzowane ruby przy 
przegubach.

Wyregulowa  przeguby (patrz: regulacja 
samohamowno ci).

Zwi kszenie oporu przy 
obrocie ramienia.

Brak dostatecznej ilo ci 
smaru w gnie dzie 
obrotowym.

Wt oczy  smar przez smarowniczk
umieszczon  na gnie dzie obrotowym 
(min g).

Zmniejszenie wydatku
odsysanego powietrza.

Zamkni ta przepustnica.

Zanieczyszczony kana  
wentylacyjny instalacji.

Nieszczelno ci w miejscach 
czenia przewodu 

elastycznego.

Uszkodzony przewód 
elastyczny

Otworzy  przepustnic .
Sprawdzi  przepustowo  przewodów instalacji. 

W razie zatkania usun  tkwi ce w nim 
przedmioty.

Sprawdzi  zaci ni cie opasek na przewodach
elastycznych i uszczelnienia na innych 

czeniach.

Wymieni  odcinek przewodu


