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Предговор
1. Предговор

Прочитането, разбирането и съблюдаването на указанията за
безопасност допринасят решаващо за Вашата сигурност и Ви
предпазват от увреждания на здравето.

Използвайте и поддържайте Вашата машина на Wacker в
съответствие с данните от инструкцията за експлоатация. За това
внимание уредът на фирма "Wacker" тя ще Ви се отблагодари с
безотказна работа и висока надеждност.

Дефектните детайли трябва да се заменят незабавно.

Всички права, особено правото на размножаване и
разпространяване, са запазени

Copyright 2007 by Wacker Construction Equipment AG

Тази инструкция може - и откъси от нея - да се препечатва,
репродуцира, преработва, размножава или разпространява само с
изричното, предварително писмено съгласие на фирма Wacker
Construction Equipment AG.

Всеки неоторизиран от фирма "Wacker" начин на размножаване,
разпространение или запаметяване на твърди носители в каквато и
да е форма и начин представлява нарушение на валидното
авторско право и подлежи на подвеждане под съдебна отговорност.
Изрично си запазваме правото на технически промени, които
подобряват нашите машини или повишават стандарта за
безопасност - и без специално известие.
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2. Указания за безопасност

за иглен вибратор с интегриран честотен преобразувател

2.1 Общи указания

2.1.1 Със самостоятелната работа с IRFUN могат да бъдат натоварени
само лица, които

∗ са навършили 18 години,

∗ са физически и психически годни,

∗ са инструктирани в работа с IRFUN и са удостоверили
правоспособността си пред предприятието и

∗ и от които може да се очаква, че ще изпълняват надеждно
поставените им задачи.

Те трябва да бъдат избрани от предприемача за работа с IRFUN.

 
2.1.2 IRFUN може да се използва по предназначение само за

уплътняване на бетон като се съблюдават ръководството за
експлоатация на производителя и тези указания за безопасност.
Уредът трябва да се потопи в сместа, предназначена за свиване.

 
2.1.3 Натоварените с обслужването на IRFUN лица трябва да бъдат

запознати с необходимите, отнасящи се до машината мерки за
безопасност. При извънредна употреба предприемачът е длъжен
да състави необходимите допълнителни указания и да ги
оповести.

 
2.1.4 Правилникът за предпазване от злополука на браншовата

организация "Електрически инсталации и производствени
материали" трябва да се съблюдава и да се вземе като база за
всички работи с този уред.

 

2.2 Експлоатация

2.2.1 Трябва да се гарантира, че включването на IRFUN, задвижван с
електрически двигател, се извършва само към посочените на
фирмената табелка напрежение и честота. Фирмената табелка се
намира от вътрешната страна на капака на кутията за прекъсвача.
Освен това на кутията на прекъсвача е гравирано напрежението,
към което трябва да се включи уреда. Да се внимава за
достатъчно напречно сечение на кабела.
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2.2.2 IRFUN може да се включва само към системи за
електрозахранване със защитен прекъсвач с утечен ток FI.
Трябва да се използват или защитни прекъсвачи с утечен ток FI,
чувствителни към постоянен и към променлив ток, или трябва да
е гарантирано, че към защитния прекъсвач FI, предвиден за
товари с несинусоидална консумация на ток, е включен само
IRFUN, без да има други консуматори.
При включване на IRFUN в обществената мрежа трябва да се
използват контакти с 15 А предпазител.

 
2.2.3 Уредът отговаря на защитен клас 1 (защитен проводник).

 
2.2.4 Преди пускане в експлоатация на IRFUN трябва да се гарантира,

че частите на уредите са здраво завинтени.

 
2.2.5 Включването и изключването на IRFUN не трябва да става чрез

пъхане и изтегляне на щепсела от контакта.

 
2.2.6 Захранващият кабел на IRFUN не трябва да се използва за

издърпване на щепсела от контакта.

 
2.2.7 Електрическият кабелът трябва да се пази от горещина, масло и

остри ръбове.

 
2.2.8 Електрическите инсталации и технологичното оборудване могат

да се използват само, когато изпълняват производствените и
местни изисквания за безопасност. Те трябва да се намират
винаги в състояние, съобразно с изискванията и да се запазят в
същото.

 
2.2.9 Включените IRFUN не трябва да имат по-продължително време

контакт с твърди предмети, трябва да се избягва и дългата
продължителност на работа на въздух.

 
2.2.10 При работни паузи или при оставяне на IRFUN той трябва да се

изключи и да се постави така, че да е невъзможно неволното му
плъзгане или падане.

 
2.2.11 Забранена е експлоатацията на IRFUN във взривоопасна среда.

 
2.2.12 Боравенето с IRFUN трябва да става само със здрави защитни

ръкавици. Да не се докосва горещата глава.

 
2.2.13 По време на работа уредът трябва да се управлява само за

защитния маркуч. Управлението на IRFUN за главата може да
доведе до съдови заболявания.
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2.2.14 Предаването на вибрациите върху материала, който трябва да се
свива, може да доведе до щети респ. разрушаване на кофража.
Преди употребата на уреда кофражите трябва да се подсигурят в
съответствие с изискванията.

 

2.3 Контрол

2.3.1 Преди започване на работа операторът трябва да контролира
дейността на обслужващите и защитни устройства.

 2.3.2 Преди включване на уреда електрическият кабел и контактът
трябва да се контролират за наличието на повреди.

 2.3.3 Освен това трябва да се контролира функцията на прекъсвача за
вкл. и изкл. и на защитния прекъсвач FI.

 2.3.4 Ако се установят дефекти на защитните устройства или други
дефекти, които нарушават сигурната експлоатация на игления
вибратор, трябва да се уведоми незабавно контролиращото лице.
Уредът не трябва да се пуска в експлоатация.

 2.3.5 При дефекти, които застрашават експлоатационната надеждност,
експлоатацията трябва да се преустанови веднага.

 2.3.6 Долната тръбна част трябва да се контролира за пукнатини,
повреди или хлабави резбови съединения. Загубената долна
тръбна част води до негодност на вибронакрайниците.

 2.3.7 Да се контролират затегателните скоби на съединенията.
 2.3.8 В зависимост от положението на прекъсвача е възможно след

включване в мрежата уредът да започне веднага да работи. Това
е възможно и при дефектен прекъсвач.

 

2.4 Поддръжка

2.4.1 Отварянето и ремонта на IRFUN може да се извършва само от
обучен и оторизиран персонал.

 2.4.2 Разрешено е да се използват само оригинални резервни части.
Промени по този уред, включително и регулирането на
настроената от производителя максимална честота на въртене на
двигателя, могат да се извършват само с изричното съгласие на
фирма "WACKER". При неспазване се отхвърля всякаква
отговорност.
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2.4.3 При работи по поддръжката и техническото обслужване IRFUN
трябва да се изключи от мрежата като се издърпа щепсела.

 
2.4.4 Работи по електрическите части на уреда могат да се извършват

само от специалист.

 
2.4.5 Защитният проводник в зелен и жълт цвят на свързващия кабел

трябва да е по-дълъг от токопроводящия проводник, за да не се
скъса първи при отказ на защитния предпазител. При прекъсване
съществува опасност за живота. След извършване на ремонта да
се провери целостта на защитния проводник.

 
2.4.6 След работите по поддръжката и техническото обслужване

защитните устройства трябва да се поставят отново съобразно
изискванията. Болтовете трябва да се затегнат с посочените в
нормите моменти на затягане.

 
2.4.7 IRFUN трябва да се почиства всеки ден. Да се внимава да не се

повредят проводниците при използване на уреди за почистване
под високо налягане.

 

2.5 Транспорт

2.5.1 При транспортиране IRFUN трябва да се подсигури срещу
падане.

 

2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на IRFUN трябва да се проверява от
специалист в съответствие с експлоатационните и
производствените условия според нуждата, но най-малко един
път на 6 месеца, напр. в един от сервизите на фирма "WACKER"
като евентуално се извърши и тяхната поправка.

 
Допълнително съблюдавайте и съответните, валидни за Вашата
страна разпоредби и директиви.
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3. Технически характеристики

IRFUN 38/115 IRFUN 45/115

Номер на артикула

8 m
8 m GV

10 m
10 m GV

0008494
0008631

0008495
0008722
0008769
0008771
0008770
0008772

0008496
0008630

0008497
0008723
0008773
0008775
0008774
0008776

Глава

Вграден трифазен двигател
kW: 0,41 0,47 0,58 0,68

Напрежение
V: 214 3~

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 1,6 2,3

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 38 45

Дължина на вибратора
mm: 345 382

Тегло на вибратора (маса) (без 
шланговото съединение)

kg:
2,2 3,5

Работен диаметър в бетон
cm:
до:

50 60

Тип масло SAE 0W-30

Количество масло
cm3: 8

Преобразувател / инсталирана мощност на мрежата

Променлив ток V: 110 - 130 1~

Честота Hz: 50 / 60

Ток A: 6 8

Мощност kVA:
kW:

0,72
0,85

0,69
0,55

0,96
0,74

0,92
0,74
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Ниво на звука LpA при
оператора

dB(A):
79

Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по
EN ISO 5349

m/s2:

2,5

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

IRFUN 38/115 IRFUN 45/115
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IRFUN 57/115

Номер на артикула

8 m
8 m GV

10 m
10 m GV

0008482
0008724

0008928, 0008777
0008779
0008778
0008780

Глава

Вграден трифазен двигател
kW: 1,04

Напрежение
V: 214 3~

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 3,5

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 58

Дължина на вибратора
mm: 400

Тегло на вибратора (маса) (без 
шланговото съединение)

kg:
5,8

Тип масло SAE 0W-30

Количество масло
cm3: 12

Преобразувател / инсталирана мощност на мрежата

Променлив ток V: 110 - 130 1~

Честота Hz: 50 / 60

Ток A: 12

Мощност kVA:
kW:

1,38
1,1

Ниво на звука LpA при
оператора

dB(A):
79
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Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по
EN ISO 5349

m/s2:

2,5 4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния вибратор, 
свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия двигател.

IRFUN 57/115
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IRFUN 38/230 IRFUN 45/230

Номер на артикула

7 m
8 m

0007956
0008611

0008635
0008640

0007957
0008612
0610109
0610110

0008634
0008639

Глава

Вграден трифазен двигател
kW: 0,475 0,682

Напрежение
V: 214 3~

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 1,6 2,3

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 38 45

Дължина на вибратора
mm: 345 382

Тегло на вибратора (маса) (без 
шланговото съединение)

kg:
2,2 3,5

Работен диаметър в бетон
cm:
до:

50 60

Тип масло SAE 0W-30

Количество масло
cm3: 8

Преобразувател / инсталирана мощност на мрежата

Променлив ток V: 220 - 240 1~

Честота Hz: 50 / 60

Ток A: 3 4

Мощност kVA:
kW:

0,69
0,55

0,92
0,74

Ниво на звука LpA при
оператора

dB(A):
79
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Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по
EN ISO 5349

m/s2:

2,5

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на вътрешния 
вибратор, свободно окачен във въздуха с номинална честота на въртене на задвижващия 
двигател.

IRFUN 38/230 IRFUN 45/230
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IRFUN 57/230 IRFUN 57k/230

Номер на артикула

7 m
8 m

0007958
0008613
0610107
0610108

0008632
0008637

0008464
0008636

0008633
0008638

Глава

Вграден трифазен двигател
kW: 1,04 0,76

Напрежение
V: 214 3~

Честота
Hz: 200

Номинален ток
A: 3,5 2,6

Вибрации
min-1: 12000

Диаметър на вибратора
mm: 57 (58)

Дължина на вибратора
mm: 400 330

Тегло на вибратора (маса) (без 
шланговото съединение)

kg:
5,8 4,8

Работен диаметър в бетон
cm:
до:

85 65

Тип масло SAE 0W-30

Количество масло
cm3: 12

Преобразувател / инсталирана мощност на мрежата

Променлив ток V: 220 - 240 1~

Честота Hz: 50 / 60

Ток A: 6 5

Мощност kVA:
kW:

1,38
1,1

1,15
0,92

Ниво на звука LpA при
оператора

dB(A):
79
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Ефективна стойност на 
ускорението - изчислена по
EN ISO 5349

m/s2:

4

Тези данни за шума и вибрациите са изчислени по време на работа на 
вътрешния вибратор, свободно окачен във въздуха с номинална честота на 
въртене на задвижващия двигател.

IRFUN 57/230 IRFUN 57k/230
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4. Описание

4.1 Приложение

Уредът е комбинация от иглен вибратор и честотен
преобразувател за включване към монофазно напрежение за
осветление. 

 

4.2 Описание на функцията

В токоизправителната част на преобразувателя се извършва
изправяне на входящото напрежение.
Постоянното напрежение се преобразува в инверторната част в
3-фазен променлив ток (трифазен ток), при което честотата се
увеличава от 50/60 Hz на 200 Hz.
Инверторът работи в "широчинно-импулсна модулация", при
което се създава синусоидален изходящ ток като средна
стойност, който осигурява безотказната работа на свързаните
уреди.
Чрез плавното пускане на свързаните уреди е възможно пълното
използване на изходния капацитет на преобразувателя.
Управлението на изправителя и инвертора се извършва чрез
управляваща електроника с микропроцесор.
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5. Обслужване

5.1 Въвеждане в експлоатация

Захранване:
Уредът се включва на номиналното си напрежение в завода-
производител. Свързване към 1-фазен променлив ток 50 или
60 Hz.
Указание за монтаж за безконтактно изпълнение
Опасност за живота от токов удар!
Монтажът и проверката за безопасност трябва да се извършат от
електромонтьор и в съответствие с валидните разпоредби.
Да се съблюдава монтажното указание!

Изправител 
100/115/230/
240 V

Инвертор

Електроника

Широчинно-импулсна модулация

Синусоидална средна стойност

50/60 Hz 200 Hz

Широчинно-импулсна модулация

Опасност за
живота



Обслужване

T01036bg.fm 20

Включване:
Включването на уреда способства за синхронното повишаване на
напрежението и честотата до номиналната стойност (плавно
пускане), поради което се предотвратява създаването на
критични сили на тока при включване.
Уредът е годен за включване към агрегати за ток, когато
работното им напрежение при всеки вариант на товарене е между
230/115 V + 15 % и производителят на агрегата разрешава
експлоатацията на консуматори с кондензатори. Когато уредът се
използва с агрегати за ток, трябва да се избере по възможност
синхронен агрегат.

 

5.2 Включването става с отделен удължителен кабел

Необходимото сечение на проводниците зависи от дължината на
удължителния кабел:

тип Дължина L m Сечение mm2

38/115 < 16 1,5

< 27 2,5

< 43 4

< 65 6

38/230 < 66 1,5

< 110 2,5

< 176 4

45/115 < 12 1,5

< 20 2,5

< 32 4

< 49 6

45/230 < 50 1,5

< 83 2,5

< 132 4
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Обслужване

 

5.3 Изключване

Първо се изключва уредът. След това се изважда контактът от
щепсела.

 

57/115 < 13 2,5

< 21 4

< 32 6

< 53 10

57/230 < 33 1,5

< 55 2,5

< 88 4

57k/230 < 40 1,5

< 66 2,5

< 105 4



Описание/поддръжка
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6. Описание/поддръжка

6.1 Защита от прегряване

Този уред е защитен от прегряване с термоизключвател. Всяка
фаза е съоръжена със собствен термоизключвател. При
сработване на термоизключвателя трябва да се изключи уредът
и да се остави да се охлади.

 

6.2 План за техническо обслужване

 

6.3 Демонтаж и монтаж

Главата трябва да се закрепи само в долната част на капачката с
подсилени стени.

 

Детайл Работи по техническото 
обслужване Интервал

Захранващ 
кабел

Визуален контрол - кабел и 
мембрана на комутационната 
кутия.

Дневно

a Размери на
вибронакрайника

a

38 100

45 120

57 105

57k 80

65 130

65k 105
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Описание/поддръжка
6.4 Техническо обслужване

6.4.1 При достигане на минималните допустими размери на износване
е необходима смяна на съответните части. Частите на корпуса се
уплътняват с ergo 4205 на мястото на съединението и се
подсигуряват с точкова заварка.

∗ за IR... 30:
Главата се сменя изцяло.

∗ за IR... 38/45/57:
Съединителни проводници шлангово съединение - глава:
Закопчалката на ножовата връзка (1) трябва да се подсигури чрез
самостягащ се шлаух (2). Виж скицата.

∗ за IR... 65:
Съединителните проводници се свързват чрез пресуване от
двете страни на челното съединение.

6.4.2 След отварянето на главата трябва да се обърне внимание на
правилното количество масло преди тя да се сглоби (виж
техническите данни).

 



Инструкция за ремонт
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7. Инструкция за ремонт

Работи по електрическите части на уреда могат да се извършват
само от специалист.

 

7.1 Инструкция за ремонт, повреда

Уредът може да се отвори едва около 5 минути след като
щепселът се извади от контакта, тъй като вградените
кондензатори трябва първо да се разредят.
Работите по поддръжката трябва да се извършват само от обучен
персонал.

 

Възможни грешки:

Докато свети зеленият светодиод, дори и след изключване на
мрежовото напрежение, платката се намира под напрежение.
Зеленият светодиод изгасва едва след разреждане на
кондензаторите.

Вградените в преобразувателя диагностични светодиоди, пет
червени и една зелен, улесняват диагнозата при настъпването на
проблеми. За това обаче е необходимо да се отвори кутията на
преобразувателя и да се подаде напрежение. Тази работа може
да се извърши само от електромонтьор или инструктиран
сътрудник.

Прекъсване на кабелната връзка/
виброглава

Нарушена изолация на
преобразувателя, на кабела на
двигателя или на вироглавата

Претоварване на преобразувателя

Претоварване на изходното
стъпало на преобразувателя чрез
късо съединение, заземяване или
повреда на виброглавата

Мрежовото входно напрежение е
твърде високо / твърде ниско
Контролна лампичка при работа
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Инструкция за ремонт
Съществува опасност от нараняване, ако при подаване на
напрежението експлодира кондензатор и се изхвърли от масата
за заливане. За това по принцип трябва да се носят защитни
очила и да се избягва зоната над кондензаторите.

Преди да се подаде напрежението непременно трябва да се
направи визуален контрол на отворения преобразувател.
Кондензатори с надут капак или по-голяма дължина са вече
повредени. На този преобразувател не трябва да се подава
напрежение!

Ако при включване на уреди свети някой от червените
светодиоди, то уредът се е самоизключил поради наличието на
грешка.

 



Инструкция за ремонт
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(*) - виж Техническите характеристики

За допълнителна безопасност на уреда срещу прекалено високо
входящо напрежение във входния кръг е монтиран метало-
оксиден варистор. 
По своята структура той прилича много на малък плосък
кондензатор. Той се отличава с Z-диодна характеристика и
особено високо допустимо натоварване. Неговото съпротивление
от над 1 MΩ пада при свръхнапрежение в екстремни случаи за по-
малко от 50 наносекунди до под 1 Ω. 

Повреда Причина Отстраняване

Зеленият 
светодиод не 
свети.
Игленият вибратор 
(IR) не работи.

- Прекъсване на 
захранващия кабел.
- Лоши контактни 
преходи.

- Да се контролира 
захранващият кабел.
- Да се контролират 
контактните преходи 
(прекъсвач, щепсел) и 
евентуално да се 
дообработят.

Зеленият и 
първият червен 
светодиод не 
светят.
IR не работи.

- Скъсване на кабела 
между честотния 
преобразувател (FU) и 
IR.
- Дефект в 
електрониката на FU.

- Да се контролират 
проводниците и да се 
сменят, ако са дефектни.

- Сменя се FU.

Зеленият и 
вторият червен 
светодиод не 
светят.
IR не работи.

- Свързване към 
корпуса в FU или IR.

- Да се измери 
съпротивлението на 
изолацията на IR и FU, да 
се сменят дефектните 
части.

Зеленият и 
третият червен 
светодиод не 
светят.
IR не работи.

- Прекалено висока 
температура в кутията 
на FU.
- IR работи трудно.

- Да се измерят 
стойностите на тока (*) в 
изходящите проводници.
- Да се отстрани грешката в 
IR.

Зеленият и 
четвъртият червен 
светодиод не 
светят.
IR не работи.

- Късо съединение 
между FU и IR.

- Чрез измервания да се 
установи мястото на късото 
съединение и то да се 
отстрани.

Зеленият и петият 
червен светодиод 
не светят.
IR не работи.

- Неправилно входящо 
напрежение, твърде 
високо или твърде 
ниско.

- Да се измери 
напрежението на 
прекъсвача.
- Да се контролира 
генератора.
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Инструкция за ремонт
Така електрониката се предпазва от прекалено високо входящо
напрежение.

 
Изходната честота се настройва с помощта на потенциометъра
на 200 Hz. Регулиращият болт на потенциометъра се подсигурява
с предпазен лак.

 



Минимално допустими размери на износване
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8. Минимално допустими размери на износване

Измерват се дължините L и LL в края на тръбния корпус (изходен
размер)

* Напечатаните с тлъст шрифт размери са минимално допустими
размери на износване.

* Размерите в скоби са оригиналните размери на новите уреди.

* Главите трябва да се сменят най-късно тогава, когато е достигнат
минималният диаметър  ø (измерен по дължината L).

* Капачките да се сменят най-късно тогава, когато са достигнати
минималните дължини LL и øLL .

Тип на 
уреда

Размери за глави и капачки (mm)

øLL LL øL  L

IR... 30 28 (30) 347 (353) - -

IR... 38 33 (38) 338 (345) 36 (38) 218

IR... 45 38 (45) 372 (382) 42 (45) 333

IR... 57
IR... 57k

50 (58) 390 (400)
320 (330)

54,0 (58)
54,0 (58)

253
213

IR... 65
IR... 65k

 52 (65) 475(490)
385(400)

58 (65)
58 (65)

322
258
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Отстраняване
9. Отстраняване

9.1 Екологично вторично използване

Предайте уреда в пунктовете за събиране на вторични суровини
като вземете под внимание местните разпоредби и директиви,
напр. европейската директива за стари електрически и
електронни уреди.

 

Не изхвърляйте уреда с домакинските отпадъци, а го 
предайте в пунктовете за събиране на специални 
отпадъци.



Отстраняване
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Декларация за съответствие на ЕС

Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

удостоверява, че строителната машина:

1. вид:

Иглен вибратор с преобразувател
2. тип:

IRFUN 38

IRFUN 45

IRFUN 57
3. типов номер на машината:

0007956, 0007957, 0007958, 0008464, 0008481, 0008494, 0008496, 0008611, 
0008612, 0008613, 0008628, 0008629, 0008630, 0008631, 0008632, 0008633, 
0008634, 0008635, 0008636, 0008637, 0008638, 0008639, 0008640, 0008928, 

0610107, 0610108, 0610109, 0610110

е произведен в съответствие със следните директиви:

98/37/EИО
89/336/EИО
73/23/EИО

Dr. Stenzel
ръководител на отдел "Научно изследване и развитие"





Сертификат по DIN EN ISO 9001

Prüf- und Zertifizierungsinstitut
 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK

ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

С Е Р Т И Ф И К А Т
Регистрационен номер: 6236/QM/06.97

Със следното се удостоверява, че предприятието

Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG

с местоположения

Главно управление гр. Мюнхен
Preußenstr. 41
80809 München

Производствен завод гр. Райхерсхофен
Логистичен център гр. Карлсфелд

Пласментни региони с всички филиали в Германия

е въвело и използва в областта на 

машиностроенето
строителни машини

система за мениджмънт на качеството.

Тази система изпълнява изискванията на следната норма:

DIN EN ISO 9001:2000
и изискванията на немското и международно право за движение по пътищата.

Този сертификат е валиден до 2009-06-05.

VDE институт за изпитване и сертифициране 
лаборатория за сертифициране

дата: 2006-05-30

63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com

Институтът за изпитване и сертифициране VDE е акредитиран от 
акредитиращите органи на DAR (Германския съвет по акредитация) съгласно 
DIN EN ISO 17020 и DIN EN ISO 45012 и нотифициран под идент. номер на 
ЕС 0366 за целия ЕС.

TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97



Wacker Construction Equipment AG – Preußenstraße 41 – 80809 München – Deutschland – Tel.: +49-(0)89-354 02-0 – Fax: +49-(0)89-354 02-390
Wacker Corporation – P.O. Box 9007 – Menomonee Falls, WI 53052-9007 – USA – Tel.: +1(1)262-255-0500 – Fax: +1(1)262-255-0550 – Support: 800-770-0957
Wacker Machinery (HK) Ltd.– Skyline Tower, Suite 2303, 23/F – 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay – Hong Kong – Tel.: +852-2406-6032, Fax: +852-2406-6021
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