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Korekta
WSKAZÓWKA
Ze względu na zmianę sposobu produkcji obudowy i przejście z odlewu piaskowego na
obudowę z odlewu ciśnieniowego, parametry dla MOVIGEAR® B z opcjonalnym
pakietem obszaru wilgotnego uległy zmianie, co zostało opisane w niniejszym dodatku:
•
•

Zmiany w zakresie dostawy opcjonalnego pakietu obszaru wilgotnego
Zmiana właściwości materiałów uszczelniających

Niniejsza dokumentacja nie zastąpi pełnej wersji instrukcji obsługi!

1.1

Dot. następującej dokumentacji
Korekty obowiązują dla wymienionych poniżej dokumentacji:
•

Katalog "MOVIGEAR® B" (numer katalogowy 16890426 / EN, wydanie 05/2010)

•

Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-DBC-B"
(numer katalogowy 16876148 / PL, wydanie 04/2010)

•

Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-DAC-B"
(numer katalogowy 16888812 / EN, wydanie 04/2010)

•

Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-DSC-B"
(numer katalogowy 16889347 / PL, wydanie 04/2010)

•

Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-SNI-B"
(numer katalogowy 16889754 / PL, wydanie 04/2010)
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Korekta – MOVIGEAR® B z pakietem obszaru wilgotnego

Pakiet obszaru wilgotnego "Opcja /WA" (wersja z odlewu ciśnieniowego)
Zmieniony zakres dostawy
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Pakiet obszaru wilgotnego "Opcja /WA" (wersja z odlewu
ciśnieniowego)

2.1

Zmieniony zakres dostawy
A
[A1]
[A2]
[A3]

2

Zakres dostawy
Zaślepki gwintowane ze stali nierdzewnej w pokrywie elektronicznej1)
Złącze śrubowe wyrównania ciśnienia
Dostarczone zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego należy wymienić
na odpowiednie zaślepki ze stali nierdzewnej.

B
Potrzebne złącza gwintowane
[B1] Zaślepki gwintowane ze stali nierdzewnej 2)
[B2] Dławiki kablowe ze stali nierdzewnej 2)
Potrzebne złącza gwintowane można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Zestawienie danych części zawarto w instrukcji obsługi, w rozdziale "Dane techniczne / opcjonalne metalowe złącza gwintowane".
1) Tylko w połączeniu z MOVIGEAR®-DBC / -DAC
2) Przy wyborze należy uwzględnić odporność uszczelnień gwintowanych na działanie środków czyszczących.
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UWAGA!
Stopień ochrony IP66 oraz odporność na działanie środków czyszczących uzyskiwane
są tylko wtedy, gdy seryjnie dostarczone zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego
wymienione zostaną na odpowiednie zaślepki ze stali nierdzewnej.
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Pakiet obszaru wilgotnego "Opcja /WA" (wersja z odlewu ciśnieniowego)
Powłoka powierzchniowa HP200
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2.2

Powłoka powierzchniowa HP200
WSKAZÓWKA
Ze względu na procedurę wykonywania powłoki (pojedyncza powłoka komponentów),
w przypadku powłoki powierzchniowej HP200 możliwe są niewielkie różnice w kolorze.

2.3

Zmienione właściwości materiału uszczelniającego
Wykorzystany w MOVIGEAR® B w wersji z odlewu ciśnieniowego materiał uszczelniający przetestowany był pod względem odporności na działanie środków czyszczących.
Dla wymienionych poniższej środków czyszczących firma ECOLAB® przeprowadziła
testy i potwierdziła odporność konstrukcji na ich oddziaływanie:
Zasadowa i na bazie chlorków pianka czyszcząca
Nazwa

Stosowane stężenie

Temperatura użytkowania

P3-topax 12

5%

40 °C

Kwasowa pianka czyszcząca
Nazwa

Stosowane stężenie

Temperatura użytkowania

P3-topax 56

5%

40 °C

P3-topax 58

5%

40 °C

Środek czyszczący TFC
Nazwa

Stosowane stężenie

Temperatura użytkowania

P3-topactive 200

4%

40 °C

P3-topactive 500

4%

40 °C

Nazwa

Stosowane stężenie

Temperatura użytkowania

P3-topax 990

5%

23 °C

Woda demineralizowana

–

40 °C

Środek dezynfekujący

Specyfikacje produktowe:
P3-topax 19
Zasadowa pianka czyszcząca
P3-topax 56
Kwasowa pianka czyszcząca na bazie kwasu fosforowego
P3-topax 58
Kwasowa pianka czyszcząca na bazie kwasów organicznych
P3-topactive 200
Zasadowe środki czyszczące do czyszczenia roboczego jako zastosowanie TFC
P3-topactive 500
Kwasowy środek do czyszczenia roboczego jako zastosowanie TFC
P3-topax 990
Zasadowa pianka dezynfekująca na bazie octanu alkilowego
Woda demineralizowana Woda demineralizowana
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