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3. POUŽITIE 
Pripojte bremenový magnet ku zdroju napätia 400 V - keď sa rozsvieti červená LED kontrolka "demag" znamená to, že 
magnet je v pohotovostnom režime pripravený na použitie.
Položte magnet na bremeno, ktoré chcete manipulovať a stlačte PICK UP (čiastočné zmagnetovanie) tlačidlo pre nadvih-
nutie bremena do výšky 5 – 10 cm nad podložku. Skontrolujte či je dvíhané bremeno dostatočne upevnené a vyvážené 
na magnete bez náklonu viac ako 8 stupňov. 
Pokiaľ áno, stlačte tlačidlo FULL-MAG pre samotnú manipuláciu bremena.

UPOZORNENIE: Nikdy nepremiestňujte ani inak nemanipulujte v režime PICK-UP (kapacita dvíhania pri tomto 
režime má obmedzený bezpečnostný stupeň!).
Bremená, ktoré nie sú dostatočne upevnené na magnete pri PICK-UP režime, nesmú byť ďalej manipulované v 
režime FULL-MAG!

Po skončení manipulácie položte bremeno na podložku. Súčasným stlačením tlačidiel kľúčov BEZPEČNOSŤ a DEMAG 
deaktivuje magnet, deaktivácia prebieha približne 1 sekundu. 

UPOZORNENIE:  
- Nikdy neaktivujte magnet pokiaľ nie je položený na bremene - pri takomto použití sú sily dvíhania až 10-krát slabšie ako 
pri aktivácií po položení na bremeno!
- Deaktiváciu magnetu pomocou tlačidla DEMAG vykonávajte až keď je magnet položený na podložke!
- Dvihnite magnet od bremena výlučne keď je magnet deaktivovaný!  

4. FAKTORy OvPLyvňUjúCE sILU dvíhANIA  
Na spodnej časti bremenového magnetu sa nachádzajú dva magnetické póly, ktoré prenášajú aktivované magnetické 
sily na bremeno. Maximálna možná sila a teda nosnosť bremenového magnetu závisí od faktorov popisovaných v bo-
doch 4.1-4.5. . Je nutné prehodnotiť tieto faktory PRED každým použitím, a uistiť sa, že limity bremenového magnetu 
umožňujú bezpečnú manipuláciu s danou záťažou/s daným pracovným kusom.

4.1 KONTAKTNÝ MATERIÁL
Kontaktná plocha medzi bremenovým  
magnetom a manipulovaným kusom musí  
byť pred dvíhaním čistá a bez akýchkoľvek  
nerovností. Hrdza, náter, nečistoty, papier,  
alebo nahrubo opracovaný povrch môžu  
vytvoriť vzduchovú medzeru medzi 
bremenovým magnetom a dvíhaným kusom. 
V takomto prípade sa nosnosť magnetu znižuje.  

Model Rozmery. (mm) Max. Nosnosť (kg) * hmotnosť
(kg)

Napätie Poistka
Ø h na plocho 

EPM-BT 2000-d1100 s 1000 300 2000 kg 215 2x400v/50hz 25A gl
* od hrúbky 25mm / platia rozmery pracovného kusu podľa Ods. 4.4. podľa štítku na magnete

Dôležité:
Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod pre manipuláciu a údržbu. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností 
kontaktujte vášho dodávateľa. Návod je súčasťou magnetickej traverzy a je nevyhnutné aby bol používateľovi vždy k dispozícií.

Upozornenie:
Používajte magnet výhradne na operácie, pre ktoré je určený. v prípade pochybností kontaktujte vášho 
dodávateľa. 
v žiadnom prípade nemeňte originálne usporiadanie zariadenia.
Prosím dodržujte manipulačné kontroly predpísane kompetentnými inštitúciami. 

1. ROZsAh vyUŽITIA 
Magnetická traverza EPM-2000 BT D1100 S je určená na manipuláciu plochých oceľových kusov. 

2. TEChNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
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4.2 hRúBKA MATERIÁLU
Magnetický tok bremenových magnetov vyžaduje určenú minimálnu hrúbku materiálu. V prípade, že hrúbka manipulovaného 
kusu nedosahuje minimálnu určenú hrúbku pre manipuláciu, nosnosť magnetu sa znižuje. A teda čím je nosnosť bremenového 
magnetu väčšia, tým väčšia je minimálna požadovaná hrúbka materiálu. Vždy sa riaďte pomocou tabuliek. pomocou tabuliek.

4.3. ROZMERy MANIPULOvANÉhO KUsU / vNúTORNÁ sTABILITA
Pokiaľ je manipulovaný kus príliš dlhý a široký môže sa prehnúť a tak vznikne vzduchová medzera medzi bremenovým 
magnetom a dvíhaným kusom (najmä v prípade kusov s minimálnou hrúbkou materiál). Môže to mať za následok zníženie 
nosnosti bremenového magnetu. Nedostatočná vnútorná stabilita manipulovaného kusu môže spôsobiť vibrácie vo väčšom 
rozsahu ako pri  pevných masívnych kusoch, čo môže spôsobiť, že manipulovaný kus nebude dostatočne magnetizovaný. 

4.4. MINIMÁLNE A MAXIMÁLNE ROZMERy MANIPULOvANÉhO KUsU

Model: EPM-BT 2000-D1100 S elektro-permanentná traverza
Sériové číslo: 0615 1013 2000 T1

Rozmery bremena/pracovného kusu:
Krúžky a polotovary
Vonkajší priemer max. 2300mm / Vnútorný priemer min. 700mm
Hrúbka kusu 25mm max. hmotnosť 2000kg 

Ploché materiály
Rozmery max. 2500x2500mm / min. 900x900mm
Hrúbka kusu 25mm max. hmotnosť 2000kg

vždy umiestnite traverzu do stredu ťažiska dvíhaného kusu!
Riaďte sa Návodom pre používateľov! 
vlastná hmotnosť traverzy je 215kg.

4.5. ZLOŽENIE MANIPULOvANÉhO KUsU / BREMENA
Kvalitný vodič magnetického toku je oceľ s nízkym obsahom uhlíka, napríklad C-40 alebo St -37. Oceľ s vysokým 
obsahom uhlíka alebo iných materiálov alebo zliatín ocele stráca magnetické vlastnosti, čo znižuje schopnosť 
magnetizácie a teda aj nosnosť magnetu. Tvrdenie a iné spôsoby úpravy ocele, ktoré menia jej štruktúru taktiež znižujú 
nosnosť bremenového magnetu.. Čím je oceľ tvrdšia, tým je magnetizácia záťaže slabšia. Tabuľkové hodnoty sily 
magnetizácie a nosnosti bremenových magnetov sa vzťahujú na oceľ s nízkym obsahom uhlíka, ako napríklad C-40 alebo St-37. 
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Materiál Nosnosť v %
Uhlíková oceľ 0,1 - 0,3 % C 100
Uhlíková oceľ 0,4 - 0,5 % C 90
Zliatinová oceľ  F-522 80 - 90
Liatina 45 - 60
F-522 Tvrdená oceľ pri 55-60 hRc 40 - 50
Nehrdzavejúca oceľ, Mosadz, hliník, Meď 0
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4.6 TEPLOTA MANIPULOvANEj ZÁŤAŽE
Čím vyššia je teplota manipulovanej záťaže, tým rýchlejší je pohyb molekúl ocele, čo zapríčiňuje nižšiu magnetickú 
vodivosť. Tabuľkové údaje a obrázky v tomto návode sa vzťahujú na maximálnu teplotu manipulovanej záťaže 80°C. 

UPOZORNENIE: Pri práci s magnetickou traverzou je nevyhnutné pozorovať VŠETKY faktory, ktoré môžu ovplyvniť 
silu magnetizácie a tým aj nosnosť magnetov a vyhodnotiť vplyv každého z nich na prácu s danou záťažou.  

 
5. UvEdENIE dO PREvÁdZKy 
Pre maximálnu funkčnosť a správne použitie magnetu, zariadenie musí byť umiestnené na čístý, plochý 
a hladký oceľový povrch bremena. Maximálne možné váhy dvíhaných bremien sú uvedené v odsekoch 2 a 4.4 tohto 
návodu.  Drsné povrchy alebo príliš tenké kusy zapríčiňujú zníženie sily dvíhania (pozrite tiež Graf 1 a odstavec 4). 
 
Poznámka:
S bremenovými magnetmi môžu pracovať výlučne skúsený pracovníci školení na prácu s podobnými zariadeniami. 
Pri manuálnom manuálnej manipulácií s dvíhanými kusmi musia byť dodržiavané nasledovné limity:

Bezpečnostné predpisy pre prácu s bremenovými magnetmi:
• Pred používaním si prečítajte používateľský návod
• Bremená, ktoré obsahujú voľne visiace súčasti nesmú byť manipulované
• Pred samotnou manipuláciou najskôr nadvihnite bremeno o pár centimetrov a ubezpečte sa, ťe je dostatočne 
  upevnené a zabezpečené proti pádu
• Ubezpečte sa, že bremeno je dostatočne zabezpečené voči pádu, zlomeniu,  vyšmyknutiu sa
• Nepoužívajte bremenový magnet pre manipuláciu s nebezpečnými objektmi
• Bremenové magnety sa musia používať v súlade s bezpečnostnými predpismi tak aby nedošlo ku zraneniu 
  žiadnej z prítomných osôb
• Nemanipulujte s bremenom pokiaľ sa v blízkosti pohybu magnetu nachádzajú osoby
• Nestojte pod dvíhaným kusom
• Nenechávajte manipulované bremeno bez dozoru
• Nezapínajte bremenový magnet až kým nie je položený na bremene
• Dbajte na to aby nedošlo k preťaženiu zdviháka a závesov traverzyy (vždy počítajte aj s váhou magnetu)
• Pred tým ako magnet vypnete, uistite sa, že je dostatočne položený na stabilnom povrchu

6. RIZIKÁ / PORUChy / POŠKOdENIA
Bremenové magnety sú testované voči poškodeniam a poruchám, ktoré môžu viesť k zhoršeniu funkčnosti.
Počas každého používania magnetu je nutné sledovať prípadné viditeľné vady, ako napr.:
deformácie, praskliny, neúplné popisky... 
Bremenové magnety s poruchami, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť, musia byť ihneď vyradené z prevádzky

Dbajte na nasledovné:
• Nedvíhajte nerovné a pórovité kusy
• Nedvíhajte bremená,ktoré majú drsné hrany alebo ostré rohy 
• Kontaktné povrchy musia byť čisté, suché a vyčistené od oleja a mastnoty alebo akýchkoľvek jemných povlakov a pod.
• Zamedzte neúmyselnému oddeleniu háku od zdviháku.
• Vyvarujte sa úderov či pádov akéhokoľvek typu
• Používajte traverzu výlučne v scuhom prostredí
• Podľa potreby olejujte pohyblivé časti systému aby nedošlo k ich poškodeniu
• Dávajte pozor na magnetické póly magnetu
• V potrebných intervaloch používajte prípravky proti korózií
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Osoby Pravidelné dvíhanie a prenášanie 
v rámci bežných pracovných podmienok:

Príležitostné dvíhanie a prenášanie 
v rámci priaznivých pracovných podmienok:

Muži 18 – 25kg 40 – 50kg
Ženy 8 – 10kg 13 – 15kg
Tehotné ženy 5kg 10kg
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7. TEsTOvANIE A OPRAvy
Opravy
Servisné práce na bremenovom magnete môžu vykonávať výlučne odborne spôsobilé osoby a revízny technik.

Testovania
Skúška pred prvým použitím
Bremenové magnety nesmú byť uvedené do prevádzky pokiaľ nie sú opravené všetky poškodenia alebo prípadné vady 
a pokiaľ magnet nekontroluje odborne spôsobila osoba alebo revízny technik. 
Pravidelné kontroly
Bremenové magnety musia byť skontrolované revíznym technikom v pravidelných intervaloch nie dlhších ako 1 rok.
Testovan ie  magnetov  sa  vykonáva preťažením magnetu  na min imálne dvo jnásobok nosnost i 
magnetu a to na rovných nedeformovaných a očistených bremenách pri plnej magnetizácii FULL MAG. 
Zvláštne kontroly
Pri akýchkoľvek poškodeniach alebo deformáciách magnetu, ktoré môžu ovplyvniť životnosť a funkčnosť magnetu, je 
nutné aby ich opravila odborne spôsobilá osoba.
Ďalšie
Kontrola pred prvým uvedením do prevádzky a pravidelné testy, sú ZÁKLADNÉ testy založené na kontrole 
funkčnosti a vizuálnej kontrole zariadenia. Je nutné taktiež skontrolovať ĎALŠIE špecifické elementy systému, 
ako je funkčnosť hlavných komponentov a zariadení, ktoré sú súčasťou zostavy a účinnosť bezpečnostných 
zariadení zostavy.Ďalśie špecifické kontroly a testy závisia od konkrétneho prípadu a rozsahu znečistenia, 
poruchy alebo opravy. Všetky testy alebo zásahy do zariadenia ako sú opravy a výmeny musia 
byť zaevidované v Zázname pravidelných kontrol - testovaní, opráv a servisov bremenového magnetu.

8. sKLAdOvANIE A LIKvIdÁCIA
Bremenové magnety je nutné skladovať tak aby sa zamedzilo pádom, náklonu alebo kĺzaniu magnetu. Bremenové magnety 
nesmú byť vystavené vonkajším poveternostným podmienkam. Neskladujte bremenové magnety v priestoroch kde môže dôjsť 
k ich korózií.  Pri dlhodobom skladovaní odporúčame zariadenie namazať. Po skončení používania magnetu alebo po opotrebo-
vaní magnetu, zariadenie musí byť zlikvidované v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia ako aj s inými ustanoveniami.  

9. RÁdIOvÝ OvLÁdAč (dOPLNOK):
Používanie ovládača:
Stlačte červené tlačidlo ON/OFF pre zapnutie;
rozsvieti sa zelené rádiové LED svetlo
• Pre zapnutie musíte ovládač namieriť na magnet.
• Pre funkcie a význam jednotlivých tlačidiel pozrite
  odsek 3 v tomto návode!
• Riadenie magnetu musí vždy vykonávať výlučne 1 osoba!
• Max. vzdialenosť ovládača od magnetu: 8m
• Ked sviete červené LED svetlo pre baterku - vymeňte batériu. 

10. BEZPEčNOsTNÝ sENZOR 
NAPNUTÝCh REŤAZí (dOPLNOK):
Bezpečnostný senzor napnutých reťazí znemožňuje aktiváciu
alebo deaktiváciu magnetizácie pokiaľ sú reťaze zostavy plne
napnuté (počas dvíhania) a teda zamedzuje náhodnej
demagnetizácií dvihnutého bremena a tým aj pádu bremena. 
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BEZPEČNOSŤ

FULL-MAG

DEMAG
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ZÁRUčNÝ LIsT

Model:

výrobné číslo:

dátum predaja:

DÁTUM DôVOD OK? VYKONAL/PODPIS POZNÁMKY
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