ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

УЛЕЙ ЗА ОТПАДЪЦИ

CIMEX CMX

ПРИЛОЖЕНИЕ
Улеите за строителни отпадъци Cimex се използват в
строителството за безопасно отвеждане на разбития
строителен
материал,
до
основите
на
сградата.
Ергономичната форма, спомага за бързото и безопасно
отвеждане на
натрошен бетон, тухли, плочки, както и
множество други отпадъци, в точно и конкретно място. Чрез
използването им, предотвратявате изпадане на твърд
материал безразборно по обекта. Така риска за работници,
машини и превозни средства е сведен до минимум, а всички
материали се събират в долната част на улея, където
обикновено се поставя контейнер за строителни отпадъци в
който да се събират.
Високо качество и ниво на безопасност

УЛЕИ ЗА
СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ CMX
1. LLDPE/ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗДЪРЖЛИВ
Позволява 3 пъти по-висока механична еластичност. Доста подобра устойчивост към изкривявания, по-ниски нива на шум.

2. РАБОТНА БЕЗОПАСНОСТ
Благодарение на ограничаването на падащи отпадъци, риска за
работници, машини и превозни средства е сведен до минимум .

3. МЕТАЛНА НОСЕЩА РАМКА
Служи за допълнително укрепване на началния улей за
строителни отпадъци и междинно анкериране.

4. НАЧАЛЕН УЛЕЙ
Има изнесен наклон така, че да подвежда строителните
териали към основната фуния като улесни изхвърлянетоим

5. ПРОХОДЕН УЛЕЙ

Въз основа на множество проведени тестове, избрахме най
-добре представилият се материал - линейният полиетилен (liner
polyehtylene). Този материал бе избран за направата на улеи на

С него се изгражда основната конструкция до максимум 40м.

6. ДВУ-ТОЧКОВА СГЛОБКА
Оборудван с кука, заключващ механизъм и верига, за окачване на
всяко звена към горният детайл.

CIMEX, благодарение на отличната си здравина и устойчивост на
вибрации с голям амплитуден диапазон. За разлика от
традиционните

материали,

ма-

използвани

в

масовите

1

2

сметопроводи, първокачественият линеен полиетилен, на който
заложихме, успя да направи звената с доста по-добра
устойчивост към изкривявания, по-ниски нива на шум и найважното: продукта е с до 3 пъти по-висока механична

еластичност.
Улеите за строителни отпадъци се съединяват в двуточкова
сглобка, посредством верига. В горната част улеите разполагат с
наподобяват фуния. Всеки от улеите е оборудван с кука,
заключващ механизъм и верига, за окачване на всяко звена към
горният. По този начин елементите се нанизват един в друг и се
подсигуряват с верига, която се заключва в куката на по-горният
детайл. Така се постига голяма бързина на сглобяване,
безопасност на отвеждане на отпадъците, както и устойчивост на
3

образуваната колона от улеи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктов код
Наименование на
продукта
Вид материал

Височина

RCH-CMX

SH-CMX

RC-CMX

Метална рамка

Начален
улей

Проходен
улей

Поцинкована
метални профили

Линеен полиетилен
LLDPE

50 cm

74 cm

106 cm

Горен външен диаметър

N/A

83 cm

59 cm

Горен вътрешен
диаметър

N/A

43 cm

50 cm

Долен диаметър

N/A

39 cm

38 cm

Тегло

21kg

8 kg

8 kg
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УЛЕИ ЗА ОТПАДЪЦИ
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уширение и усилен пръстен, а в долната си част те са стеснени и

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЛЕИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ И НЯКОИ ОТ ЧАСТИТЕ ИМ.

УЛЕИ ЗА ОТПАДЪЦИ

ПРЕДИ УПОТРЕБА:
• Важно е да инсталирате специфични или общи защитни системи на всеки етаж, за да се избегне случайното падане на лица.
• Задължително е да се използват ръкавици, каски и защитни очила.
• Поставете всички необходими знаци за безопасност.
• Трябва да се използва въже за всеки четири конвейра, за да закрепи колоната към скелето или сградата, за да се намали колебанието по
време на операциите по разтоварване.
• Проверете условията за безопасност на заобикалящата среда.
• Информирайте по подходящ начин целия персонал на работната площадка или на работното място.
• Монтажът, проверката и поддръжката на уреда трябва да се извършват при отсъствие на падащи предмети.
• Да се разреши достъп само до оторизиран персонал, оборудван с подходящи мерки за безопасност, и да се забрани достъпът до лица, които
не са оборудвани с необходимите мерки за безопасност.
• Проверете дали опората е правилно фиксирана и е в добро състояние без прекъсвания и напреднала ръжда.
• Проверете дали всяка верига има две шайби разположени в близост до горния и долния ръб на боклука.
• Проверете дали куката е здраво закрепена към вложката, разположена в края на веригата.
• Не поставяйте веригата на върха на куката.
• Информирайте всеки, който присъства на работната площадка, че ще започне изхвърлянето на материал.
• Допуска се само операторът да извършва разтоварване.
• Проверете дали веригите и предпазната кука са без аномалии.
• Не удължавайте веригата с други части.
2.
НАЧИН НА СГЛОБЯВАНЕ
• Закрепете бункера към твърда повърхност (носеща стена), която е подходяща за поддържане на тежестта на колоната; в близост до
дължината на колоната приемат всички необходими разпоредби, както е посочено в указанията за употреба.
• Поставете бункера в опората.
• Използвайте опорите в близост до дължината на колоната, както е показано.
• Използвайте необходимите аксесоари.
• Монтирайте улеите на равна повърхност (на земята, на ниво улица и т.н.). Веднъж закачен, подходящо транспортирайте улеите до куката с
необходимите опори.
• Използвайте същата процедура за разглобяване.
• Приемайте всички необходими мерки за безопасност.
• За да избегнете натрупването на развалини и запушването на колоната, оставяйте поне 1 метър между последния улей за боклук и приемния
контейнер, като последният се изпразва редовно.
• Трябва да оставите празно пространство с размери най-малко 40 см около колоната на улеите за боклук.
• Ако колоната е по-голяма от 7 метра, абразивното устройство трябва да се използва на всеки 3 метра или на всеки три конвейра.
• При изграждане на сметопровод с височина над 10 метра е необходимо да се извърши междинно анкериране на конструкцията. Чрез
металната рамка за улей за строителни отпадъци, можете да изградите сметопроводи с голяма височина, като анкерирането (допълнителното укрепване) се
извършва на всеки 8 метра.
• Максимално допустимата височина на сметопровод изграден с улеи за строителни отпадъци с междинни анкерирания е 40 м.
3.
ЗАБРАНЕНО Е:
• Да се напъхвате в улеите по време на употреба.
• Да инсталирате или използвате улеите за боклук по време на силни ветрове или бури.
• Да стои в непосредствена близост до точката на приемане или вътре в работната зона.
• Да се използват улеи и техните аксесоари при всякакви условия, различни от посочените в този документ.
• Да разтоварвате предмети с тегло по-голямо от 5 кг (килограми) и по-голямо от 30 см (сантиметри), което би могло да причини повреда в
контейнерите за боклук.
• Използването на корозивни вещества, които могат да корозират или да повредят улеите за боклук.
• Да се изсипва пресен бетон или всяка друга течност надолу по улеите за боклук.
• Вмъкване на колоната в отвор с диаметър по-малък от 140 см (дупки в подове, покриви и т.н.).
4.
ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
• Проверете дали куката не се развива от вложката, приложена към края на веригата.
• Проверете дали куката не надвишава деформация от 0,25%; ако този процент е превишен, куката трябва да бъде заменена незабавно с нова
кука.
• Винаги проверявайте дали върху вътрешните стени не остават остатъци, тъй като това би увеличило единичното тегло и би могло да
възпрепятства преминаването на обемния скрап и да предизвика запушвания.
• Запомнете, че е опасно да се опирате до колоната.
5.
СЛЕД УПОТРЕБА
• Запазете продуктите на сухи места, за да избегнете окисляването на метални части.
• За по-добра стабилност ви препоръчваме да съхранявате улеите с горния ръб обърнат надолу.
• Никога не оставяйте товара висящ.
6.
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
CIMEX е освободен от отговорност за последствията, дължащи се на неподходяща употреба, както и за последици, дължащи се на опит да се
разглобяват, променят или заменят оригиналните части с неоригинални фитинги при липса на разрешение от CIMEX.
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УЛЕИ ЗА ОТПАДЪЦИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

