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1. Γενεραλ

� Τηισ ινσταλλατιον ινφορµατιον χονταινσ αλλ νεχεσσαρψ δεταιλσ ρεγαρδινγ τηε σεττινγ υπ ανδ πυττινγ ιντο οπερατιον οφ τηε

φολλοωινγ ωειγηινγ πλατφορµσ:

ΠΤΑ45...300... / ΠΤΑ45...600... / ΠΤΑ45...1500.../ ΠΤΑ45...3000...

� Ινφορµατιον ρεγαρδινγ οπερατιον χαν βε φουνδ ιν τηε οπερατινγ ινστρυχτιονσ 22012487.

� Ινφορµατιον ρεγαρδινγ µαιντενανχε, ρεχτιφιχατιον οφ µαλφυνχτιονσ ανδ ρεπαιρσ ισ χονταινεδ ιν τηε σερϖιχε µανυαλ

22012495.

2. Ινσταλλατιον

3. Εθυιποτεντιαλ βονδινγ

ΠΤΑ459...

� Τηε εξπλοσιον−προτεχτεδ ωειγηινγ πλατφορµ ισ αππροϖεδ φορ οπερατιον ιν ηαζαρδουσ αρεασ.

(Τεχηνιχαλ δατα σεε οπερατινγ ινστρυχτιον)

Τηερε ισ αν ινχρεασεδ δανγερ οφ ινϕυριεσ ανδ δαµαγε ωηεν υσινγ τηε ωειγηινγ πλατφορµ ιν ηαζαρδουσ αρεασ!

Εξερχισε παρτιχυλαρ  χαρε ωηεν υσινγ ιν συχη αρεασ. Τηε ρυλεσ φορ βεηαϖιορ αρε βασεδ ον τηε χονχεπτ οφ

∀Σαφε ∆ιστριβυτιον∀ εσταβλισηεδ βψ ΜΕΤΤΛΕΡ ΤΟΛΕ∆Ο.

Σελεχτιον οφ τηε λοχατιον

� Τηε φουνδατιον ατ τηε ινσταλλατιον σιτε µυστ βε χαπαβλε οφ σαφελψ συππορτινγ τηε ωειγητ οφ τηε σχαλε ατ τηε συππορτ

ποιντσ ωηεν ιτ χαρριεσ τηε µαξιµυµ λοαδ. Ατ τηε σαµε τιµε, ιτ σηουλδ βε σο σταβλε τηατ νο ϖιβρατιονσ οχχυρ δυρινγ

ωειγηινγ οπερατιονσ. Τηεσε ρεθυιρεµεντσ αλσο αππλψ ιφ τηε ωειγηινγ πλατφορµ ισ ιντεγρατεδ ιν χονϖεψινγ σψστεµσ ανδ

τηε λικε.

� Ενσυρε τηε ϖιβρατιονσ δυε το µαχηινεσ νεαρ τηε ινσταλλατιον σιτε αρε κεπτ το α µινιµυµ.

Αµβιεντ χονδιτιονσ φορ τηε ΠΤΑ459...

�   Ωειγηινγ πλατφορµ χαν βε υσεδ ιν α δρψ ορ ωετ ενϖιρονµεντ.

Τηε εθυιποτεντιαλ βονδινγ µυστ βε ινσταλλεδ βψ α προφεσσιοναλ ελεχτριχιαν ωηεν υσινγ τηε ωειγηινγ πλατφορµ ιν ζονεσ 1/2

ανδ 21/22. ΜΕΤΤΛΕΡ ΤΟΛΕ∆Ο Σερϖιχε ονλψ ηασ α µονιτορινγ χονσυλτινγ ηερε.

=> Χοννεχτ εθυιποτεντιαλ βονδινγ (ΠΑ) οφ αλλ δεϖιχεσ (ωειγηινγ πλατφορµ ανδ σερϖιχε τερµιναλ) ιν αχχορδανχε ωιτη τηε

χουντρψ−σπεχιφιχ ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ. Ιν τηε προχεσσ, µακε συρε τηατ αλλ δεϖιχε ηουσινγσ αρε χοννεχτεδ το τηε

σαµε ποτεντιαλ ϖια τηε ΠΑ τερµιναλσ.

Υνπαχκινγ τηε αχχεσσοριεσ

Πλεασε ενσυρε τηατ τηε αχχεσσοριεσ συππλιεδ ωιτη τηε ωειγηινγ πλατφορµ αρε χοµπλετελψ τακεν.

� 1 οπερατινγ ινστρυχτιον � 1 ιδεντιφιχατιον χαρδ

� 1 λαβελ σετ

ΠΤΑ455...

� Νεϖερ οπερατε ιν ηαζαρδουσ αρεασ!

ΠΤΑ459...

Αµβιεντ χονδιτιονσ φορ τηε ΠΤΑ455...

�   Υσε ωειγηινγ πλατφορµ ιν α δρψ ενϖιρονµεντ.
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5. Σχαλε χονφιγυρατιονσ

Τηε σχαλε ισ χονφιγυρεδ ιν τηε φαχτορψ ασ φολλοωσ:

1

2

� Ρεµοϖε τηε σχαλε ανδ ιτσ αχχοµπανψινγ αχχεσσοριεσ φροµ τηε παχκαγε.

� Σετ υπ τηε σχαλε ατ ιτσ λοχατιον ανδ λεϖελ υσινγ σπιριτ λεϖελ (1).

� Ρουτε χοννεχτιον χαβλε (2) το τηε τερµιναλ.

Χαυτιον

Ρουτε χοννεχτιον χαβλε το τερµιναλ σο τηατ ιτ ισ προτεχτεδ αγαινστ ποσσιβλε

δαµαγε.

� Ατταχη τερµιναλ.

Πλεασε χονσυλτ τηε δεσχριπτιον οφ τηε τερµιναλ φορ τηε στεπσ ινϖολϖεδ ιν

ατταχηινγ τηε τερµιναλ.

4. Σεττινγ

Ι∆ΝΕΤ−ϖερσιονσ αρε συππλιεδ ωιτη αν Α/∆−χονϖερτερ Ποιντ ασ στανδαρδ. Αδδιτιοναλ ϖερσιονσ χαν τηυσ βε χονφιγυρεδ ιν τηε

σερϖιχε µοδε (φρεε µοδε) δεσχριπτιον σερϖιχε µανυαλ Α/∆−χονϖερτερ Ποιντ 22004256.

Τηε ιδεντχαρδ (ιδεντιφιχατιον χαρδ) ισ πρεπαρεδ ωιτη τηε αππροπριατε µεασυρεµεντ δατα πλατε ιν τηε φαχτορψ.

Νοτε

Ιφ τηε χονφιγυρατιον ισ χηανγεδ, τηε νεω µεασυρεµεντ δατα πλατε µυστ βε αφφιξεδ το τηε ιδεντχαρδ.
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6. ∆ιµενσιονσ [µµ]

 

�

A B C D E F G H

PTA... 1260 600 840 78 1145 720 50 18

PTA...-F 500 - 1260 450 - 1000 B + 240 78 A - 111 B + 120 50 18
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