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Instrukcja obsługi 
 

Kąt uderzenia 

Maksymalne obciążenia uderzeniowe (Joule) podane przez nas opierają się na kącie uderzenia 90°. Im mniejszy jest 
kąt uderzenia, tym większe jest maksymalne jego obciążenie. Kąt uderzenia odgrywa zatem istotną rolę przy 
wyborze produktu d-flexx do ochrony przed uderzeniem. Ważnym kryterium decyzyjnym jest to, czy używane wózki 
przemysłowe poruszają się równolegle czy też frontalnie do bariery. Należy również wziąć pod uwagę całkowitą 
wagę wózka przemysłowego. Im cięższe są używane wózki przemysłowe, tym większa musi być ochrona 
antykolizyjna. Chętnie wesprzemy Państwa w wyborze odpowiedniego produktu dla Państwa potrzeb. 

Deformacja przy maksymalnym dozwolonym obciążeniu 

Strefa deformacji przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu (strefie deformacji) produktów d-flexx w 
przypadku uderzenia wynosi maksymalnie 25 cm przy określonym nacisku uderzeniowym. Dlatego też podczas 
instalacji produktów należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej odległości 25 cm od chronionych elementów, 
aby zagwarantować maksymalną ochronę przed uderzeniami.  

Podstawowe zasady instalacji 

Budowa barier d-flexx powinna zawsze rozpoczynać się od ustawienia słupka początkowego oraz końcowego. Od 
tego miejsca można wkładać belki i podłączać je do kolejnego słupka środkowego lub końcowego. Następnie należy 
zainstalować słupki za pomocą dostarczonych kotew mocujacych. W tym celu pojedyncze belki muszą być 
połączone za pomocą pinów blokujących znajdujących się w zestawie. Wprowadzanie belek do słupków można 
uprościć poprzez wstępne nawilżenie ich środkiem smarnym (np. roztworem płynu do mycia naczyń ). Pokrywy 
słupków można  nałożyć za pomocą gumowego młotka lub podobnego narzędzia.  

Materiał mocujący 

Do montażu produktów d-flexx zalecamy stosowanie wyłącznie przesłanych przez nas elementów mocujących. Nie 
możemy udzielić gwarancji obciążenia w przypadku zastosowania innych materiałów mocujących. 

Czyszczenie  

Do czyszczenia barierek zalecamy ogólnie dostępny środek do czyszczenia szkła. W tym celu należy nanieść część 
środka do czyszczenia szkła na ściereczkę z mikrowłókien lub bezpośrednio na barierę, aby usunąć zanieczyszczenia. 
Ze względu na odporność chemiczną zastosowanego materiału polimerowego można stosować praktycznie każdy 
domowy środek czyszczący. 

Kontrola wizualna. 

Wszystkie produkty d-flexx powinny być w regularnych odstępach czasu kontrolowane wizualnie pod kątem 
uszkodzeń, szczególnie w przypadku montażu podłogowego. W razie potrzeby należy ponownie dokręcić kotwy 
mocujace, aby zapewnić optymalne pochłanianie energii. 

Części zamienne 

Części zamienne ( belki, słupki, piny, nakładki, kotwy mocujące itp.) należy zakupić wyłącznie u autoryzowanych 
dystrybutorów lub u producenta. Części zamienne pochodzące od innych producentów mogą pogorszyć stabilność 
systemu, przez co nie można zagwarantować maksymalnego obciążenia uderzeniowego. 
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