- et genialt HMS-system!

• Funksjonsmerke (rød - blå - grønn) plasseres minimum 100 mm fra presshylse og gul krymp for adresse inntil disse.
• Alternativt kan slangene merkes parvis ved å samle de med gul krympehylse med ID-adresse, 51/26 mm når den passer.
51/26 mm

Før- og etter krymping

39/13 mm

Koblingsplan

Slanger merkes enkeltvis, eller parvis (med 51/26 mm)
39/13 mm krymp funksjon og adresse

T / Fri retur og drenering merkes med grønn funksjonsfarge og gul
med symbol som kan påskrives Q = mengde - p - trykk

2R002986

Brems merkes med rød og gul med symbol for brems, som kan
påskrives Q/p på blank side for mengde og trykk

x

Krympehylser – merking av slanger

Plassering av krympehylser – riktig merking:

Ikke anbefalt: Øker krympetid og
skjuler identitet.

2R002000

P / power - EW (enkeltvirkende) merkes med rød funksjonsfarge
Gul krymp for påskrift med tusj: Q (mengde) - p (trykk)

ID-merker			
for uttak

2Y005604

2Y008251

8 stk. tilkobles på under 2 min.

Gravemaskin med henger.

Komplett merking!

Det er viktig å merke slanger i henhold til systembeskrivelser!
•
•
•
•
		

Kun da oppnår en sikker bruk og samordnende funksjoner uavhengig av maskintyper.
Utstyrsprodusenter merker normalt slanger parvis fra ID nr. 1, med unntak av svingfunksjon.
Svingfunksjon anbefales alltid merket med ID nr. 2 for logisk betjening med Joystick.
Ved betjening av svingfunksjon med høyre Joystick, må slanger byttes om på sylinder/-motor for logisk funksjon.
(Venstre Joystick / svingspak - til høyre for sving medurs / pluss)

Side

SafetyMark krympehylser sikrer varig merking av slanger, rør o.l.

2.04

Krympehylser er spesialutviklet og produsert etter strenge kvalitetskrav for å sikre varig synbarhet av
funksjonsfarge og ID-merke (adresse på gule krympehylser).

NB! Returslange (grønn) skal alltid kobles først til og sist fra for å forhindre skader!
SafetyMark – eneste system med samme identitet på maskin og tilkoblet utstyr!
www.maskinsikkerhet.no
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