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Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii 
od NTS 120 HF do NTS 350 NF 

B e z p i e c z eń s t w o  

 

Należy upewnić się, czy podczas montażu lub podczas wykonywania wszystkich innych prac na 
wibratorze oraz na przewodach doprowadzających wyłączone zostało sprężone powietrze. Przewody 
giętkie muszą być dobrze połączone. 

Wąż będący pod ciśnieniem jeśli się poluzuje może spowodować obrażenia ciała. Wibratory mogą 
spowodować poluzowanie się połączeń śrubowych i urządzeń. Skutkiem czego mogą wystąpić szkody 
osobowe i materialne. Należy stosować się do załączonych ilustracji. 

Zmiany na urządzeniu mogą zmienić właściwości wibratora wzgl. zniszczyć 
urządzenie i doprowadzić do wygaśnięcia wszelkich roszczeń. 

I n f o r m a c j e  o g ó l n e  

Wibratory serii NTS są zgodne z dyrektywą maszynową WE 89/392/EWG. W szczególności 
uwzględniono normy EN 292, część 1 oraz 2. Wibratory NTS powodują drgania kierunkowe wzgl. 
ruch wstrząsania. Stosuje się je do opróżniania zasobników, jako napędy przenośników korytowych, 
sit oraz stołów wstrząsowych. Do ogólnych zastosowań należą oddzielanie, przenoszenie, 
zagęszczanie, rozdzielanie materiałów sypkich oraz zmniejszanie tarcia. 

Przestrzegając stosownych przepisów branżowych możliwe jest stosowanie ich w przemyśle 
spożywczym oraz miejscach wilgotnych. Wibratory można użytkować na zewnątrz, w otoczeniu 
zapylonym lub mokrym, a spełniając określone warunki, także pod wodą lub w innych cieczach. 
Ciśnienie robocze określa częstotliwość oraz zależną od tego siłę odśrodkową. 

Środek napędzający: Czyste, przefiltrowane (filtr < 5 µm) sprężone powietrze lub azot od 2 do 6 
barów. 
Powietrze niefiltrowane prowadzi do awarii wibratorów. 
Wszystkie wibratory należy eksploatować z olejem w formie mgiełki. 
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 Urządzenie do eksploatacji bez oleju lub do obszarów zagrożonych wybuchem 
zgodnie z ATEX są dostępne na zapytanie. 

Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów. 
Poziom hałasu: W zależności od typu oraz powietrza sprężonego od 60 do 75 dB(A). Wibratory 
należy eksploatować standardowo z tłumikiem dźwięku, aby nie obciążać otoczenia wysokim 
poziomem hałasu. 

Montaż 

Montaż odbywa się za pomocą śruby mocującej do czystej i równej powierzchni (wielkość śruby oraz 
moment dociągający – patrz tabela). Zamontować podkładki zabezpieczające samohamowne (nie 
stosować podkładek sprężystych). 

Zalecamy szczególnie stosowanie profilu usztywniającego (ceownika stalowego) jako podstawy. Taki 
profil usztywniający należy przyspawać do danego obiektu. W ten sposób zapewnione zostanie 
optymalne przenoszenie energii wibracji (unikanie drgań poprzecznych). 
Przewód doprowadzający powietrze: Opór powietrza rośnie wraz z długością węża. Podane w tabeli 
średnice znamionowe obowiązują dla długości węża do 3 m. Dłuższe przewody wymagają większych 
przekrojów. W pobliżu wibratora należy zamontować zawór włączający 3/2-drożny (rozmiar 1/8” lub 
1/4"). W przypadku większych odległości należy zamontować także proste, pneumatyczne sterowanie 
(patrz instrukcja obsługi). 

Przewód odprowadzający powietrze: Odprowadzanie wydostającego się powietrza może odbywać 
się za pomocą węża. Należy go zamocować bezpośrednio na pokrywie. Jeśli wibrator tłokowy ma 
osiągnąć maksymalną wydajność, to wąż powietrza odlotowego musi mieć większą średnicę 
znamionową niż wąż doprowadzający. Podane w tabeli średnice znamionowe obowiązują dla długości 
węża do 3 m. Dłuższe przewody odprowadzające wymagają większych przekrojów. Na końcu należy 
zawsze zamontować tłumik dźwięków. 

Typ Gwint 
w 
obudowi
e 

Moment 
dociągają
cy 

Gwint 
instalacyj
ny 
przewód 
doprowad
zający 

Rozmiar 
węża 

Gwint 
instalacyj
ny 
przewód 
odprowad
zający 

Rozmiar 
węża 

Użytkow
anie w 
wzgl. 
pod 
wodą* 

Zakres 
temperatur 

NTS120 HF, NF M 8 20 Nm G 1/8 NW 6 G 1/8 NW 8 tak 5°C do 60°C 
NTS180HF, NF M 10 18 Nm G 1/8 NW 6 G 1/4 NW 8 tak  5°C do 60°C 
NTS 250 HF, NF M 12 20 Nm G 1/8 NW 6 G 1/4 NW 8 tak 5°C do 60°C 
NTS 350 HF, NF M 12 30 Nm G 1/4 NW 6-10 G3/8 NW 8-12 tak 5°C do 60°C 

 

*) Użytkowanie w cieczach zakłada odprowadzanie powietrza sprężonego do atmosfery. 

Obudowy posiadają metryczny gwint mocujący znajdujący się na spodzie. 

Przyłącze powietrza sprężonego znajduje się z boku na obudowie (gwint calowy), a odprowadzanie 
odbywa się przez tłumik dźwięku. 
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 Dopływ powietrza sprężonego należy dobrze zamocować. 

U r u c h o m i e n i e  o r a z  e k s p l o a t a c j a 

Uruchomienie wibratorów może odbyć się od razu po prawidłowym montażu. 

Dopuszczalne warunki eksploatacji: 

Podczas eksploatacji nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatur od 5°C do 60 °C ani 
nie może on zostać nieosiągnięty.  
W przypadku temperatur otoczenia < 10°C mogą okazać się konieczne wyższe ciśnienia rozruchowe 
(> 2 bary). 

Należy upewnić się, czy podana w instrukcji obsługi wartość zużycia powietrza układu sprężonego 
powietrza zostaje osiągnięta. Inaczej wibratory nie osiągną wartości podanych w danych technicznych. 

Regulacja zakresu drgań: 
Zakres drgań można ustawić za pomocą regulacji powietrza odlotowego za pomocą opcjonalnego 
dławika. Dławik powietrza odprowadzającego montuje się bezpośrednio na wibratorze lub w 
przewodzie powietrza zużytego. 

Lista kontrolna dotycząca montażu i uruchomienia: 
1. Starannie zamontować urządzenie. Zabezpieczyć śrubę mocującą. 
2. Zamontować zespół przygotowania powietrza (filtr, regulator, smarownica), zawór 
oraz przewód doprowadzający 
3. Ustawić smarownicę mgłą olejową (około 2-6 kropli/h). 
4. Sprawdzić: czy śruba mocująca jest zabezpieczona? 
Czy przestrzegane są informacje dotyczące długości węży i średnic znamionowych? 

Konserwacja  

 

Nieczyste powietrze sprężone prowadzi do awarii wibratorów. 

Jeśli zachodzi taka konieczność oczyścić filtr (wymyć). 
Stosowanie smarownicy mgłą olejową jest uwarunkowane jej prawidłową pracą (Czy 
pobiera zawartość? Ilość kropli/h?). Na czas dolać oleju. 

Wszystkie wibratory NTS można czyścić z zewnątrz wodą pod ciśnieniem. Następnie 
na krótko włączyć wibrator. 
 
Połączenia śrubowe należy skontrolować po 1 h czasu pracy, a później regularnie (zasadniczo raz w 
miesiącu) i ewentualnie dociągnąć. 
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Instrukcja konserwacji i usuwanie zakłóceń patrz instrukcja obsługi. 

Utylizacja: Wszystkie urządzenia można zutylizować u producenta w zależności od materiału. 
Obowiązujące ceny utylizacji można uzyskać na zapytanie. 
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Ciśnienie robocze 

Filtr jest niezbędny 

Styczeń/luty/… 
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