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INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA

KOLUMNA MONTAŻOWA WYSUWANA Z CZTEREMA GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI
Niniejsza instrukcja eksploatacyjna stanowi integralną część kolumny
montażowej wysuwnej z czterema gniazdami zasilającymi i jako taka
powinna być dostępna dla wszystkich osób, które mają styczność z jej
bieżącą eksploatacją oraz podczas wykonywania działań prewencyjnych,
konserwacyjnych i naprawczych z nią związanych.
Dostępność instrukcji eksploatacyjnej pozwala prawidłowo użytkować
przyrząd oraz wpływa bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa
wszystkich osób użytkujących kolumnę montażową.

Każda inna forma wykorzystania i użytkowania kolumny montażowej
wysuwnej z czterema gniazdami zasilającymi niezgodna z formą opisaną
w niniejszej instrukcji eksploatacyjnej jest zabroniona.

UWAGA! W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania kolumny
montażowej wysuwnej z czterema gniazdami zasilającymi, należy uważne
zapoznać się i stosować w całości do zalecenia niniejszej instrukcji
eksploatacyjnej.

UWAGA! Zaleca się, aby każda osoba, która odbyła szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa obsługi, zasady działania i ryzyka stwarzanego przez
kolumnę montażową wysuwną z czterema gniazdami zasilającymi przeczytała niniejszą instrukcję eksploatacyjną i złożyła swój czytelny
podpis w załączonej na końcu formularzu tabeli.

UWAGA!
Zmiany w konstrukcji, wyposażeniu pozostają zastrzeżone w interesie dalszego rozwoju. Niniejszy
dokument bez naszej zgody nie może być powielany, udostępniany osobom trzecim ani też przez nie
wykorzystywany.
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1. PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE
Przedmiotem niniejszej instrukcji eksploatacyjnej jest FLOORBOX KOLUMNA MONTAŻOWA WYSUWANA Z
CZTEREMA GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI
Instrukcja została opracowana zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2006/42/WE dotyczącej
maszyn oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228), wprowadzające ww. dyrektywę do prawodawstwa
polskiego.

1.1 Przeznaczenie – informacje ogólne

FLOORBOX KOLUMNA MONTAŻOWA WYSUWANA Z CZTEREMA GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI wykonana
jest z korpusu ze stali, zabezpieczoną farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych, soli bez
problemu wytrzymuje najazd np. wózka widłowego lub samochodu. Kolumna przeznaczona jest do
montażu w wewnątrz i na zewnątrz obiektów – budynków, hal itp., w wykonaniu IP44 – klasa
wodoodporności. Kolumnę montażową wysuwną wyposażono w 4 gniazda zasilające (3- gniazda jedno
fazowe, 1 – gniazdo trzy fazowe – Fot. nr 4), górną pokrywę wyciąga i wciska się ręcznie za pomocą klucza
– przekręcanego w lewo lub w prawo (Fot. nr 5). Kolumna podłączona jest za pomocą ziemnego kabla
YKY5x10 w dławiku M24.
Wymiary:
 Wysokość
350
mm
 Szerokość
250
mm
 Szerokość wnętrza kolumny
140
mm
 Pokrywa
270
mm

Fot. nr 1

Gniazdo 1- fazowe

Fot. nr 2

Gniazdo 1- fazowe
Gniazdo 1- fazowe
Fot. nr 4 Gniazda

Fot. nr 3

Gniazdo 3- fazowe
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Fot. nr 5 Klucz

2.

MONTAŻ I INSTALACJA
Montaż kolumny montażowej wysuwnej z czterema gniazdami zasilającymi odbywa się poprzez włożenie
bezpośrednio w warstwę betonową lub do wyciętego w betonie otworze. Przed zalaniem betonem należy
doprowadzić zasilanie kablem ziemnym YKY5x10 w dławiku M24 (np.: w dodatkowym zabezpieczeniu tj.
rurze karbowanej).
W przypadku montażu puszki na zewnątrz budynku, hali itp., do kolumny montażowej wysuwnej z czterema
gniazdami zasilającymi należy doprowadzić rurę odwadniającą o średnicy wewnętrznej ok 30 mm.
UWAGA! Nie wolno chodzić, stąpać, po zamontowanych na posadce, stropie kolumnach
montażowych wysuwnych, obciążać ich w jakikolwiek sposób (szczególnie przed wylaniem
betonu, a także przed dobrym stwardnieniem wylewki).
ZABRANIA SIĘ montażu, demontażu poszczególnych podzespołów (np.: gniazd) przez
personel nie posiadający wymaganych kwalifikacji oraz nie zaznajomiony z wymogami
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji eksploatacyjnej. Działania te mogą być
przyczyną wypadku bądź strat materialnych.
UWAGA! Nieostrożne obchodzenie się z kolumna montażową wysuwną w trakcie
transportu i/lub przenoszenia może być przyczyną poważnych urazów lub wypadków.
Wyłączną odpowiedzialność za podłoże – beton, wewnątrz którego instaluje się kolumnę montażową
wysuwna z czterema gniazdami ponosi jej Użytkownik.
W zależności od stopnia skomplikowania instalacji oraz fachowości i uprawnień osób podłączających
kolumnę montażową wysuwną do zasilania na stanowisku pracy (obsługi) dokonują odpowiednie osoby
– instalatorzy posiadające wymagane przez prawo (normę) uprawnienia.
Przed podłączeniem floorboxa do mediów zasilających bezwzględnie wymagane jest sprawdzenie
poprawności podłączeń z dokumentacją elektryczną wchodzącą w skład niniejszej instrukcji
eksploatacyjnej (schemat elektryczny).
Należy zaznaczyć, że niezbędne są odpowiednie kwalifikacje personelu dokonującego podłączenia.
Dotyczy to zarówno kwalifikacji merytorycznych jak i w szczególności posiadanych aktualnych szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa pracy i odpowiednich uprawnień SEP.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

 Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją eksploatacyjną, postępować zgodnie z nią.
 Kolumnę montażową wysuwną należy stale utrzymywać w czystości.
 Podczas dokonywania napraw np. wymiany uszkodzonego gniazda, kolumna montażowa wysuwna
musi być odłączona od sieci elektrycznej. Napraw mogą dokonywać tylko pracownicy do tego
upoważnieni i przeszkoleni.
 Nie wolno używać uszkodzonej kolumny montażowej wysuwnej. Uszkodzenia należy natychmiast
zgłaszać do przełożonego lub osoby odpowiedzialnej za serwis np.: do działu utrzymania ruchu.
 Zabrania się składowania jakichkolwiek przedmiotów na pokrywie kolumny montażowej wysuwnej.
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3.1 Elementy zabezpieczające
Elementy zabezpieczające służą ochronie zdrowia personelu i chronią kolumnę montażową wysuwną
przed uszkodzeniami. Poprawne funkcjonowanie tych elementów jest bardzo ważne.

3.3.1 Wyłącznik nadprądowy C-16A i C-32A

Fot. nr 6 Zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadprądowym C-16A
Dane techniczne:
 Prąd znamionowy [A]:
16
A
 Liczba biegunów:
3
 Napięcie znamionowe
230/400
V
 Częstotliwość znamionowa
50
Hz
 Charakterystyka wyzwalania
C
 Przekrój przewodów podłączeniowych
25
mm
UWAGA! W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania kolumny montażowej
wysuwnej z czterema gniazdami zasilającymi prosimy o uważne zapoznanie się i
stosowanie do wszystkich opisanych zasad, przepisów i oznakowań zawartych w niniejszej
Instrukcji eksploatacyjnej.

3.2 Warunki prawidłowej eksploatacji
W celu niezawodnej i długotrwałej eksploatacji należy spełnić poniższe warunki:
 Kolumnę montażową wysuwną należy używać jedynie do celów zgodnych z jej przeznaczeniem.
 Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności kolumny.
 Dopuszczalne jest użytkowanie kolumny montażowej jedynie w pełni sprawnej.
 Kolumna montażowa wysuwna z czterema gniazdami zasilającymi powinna być poddawana
okresowym pomiarom wykonywanym przez INSTALATORA.
 Przed rozpoczęciem naprawy, wymiany np. gniazd należy odłączyć kolumnę montażową od prądu –
zasilania.
 Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić czy nie ma usterek, czy nie są uszkodzone gniazda czy
lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę kolumny.
 W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy lub wymiany na nowe
części (gniazda, pokrywę itp.).
 Należy użytkować kolumnę montażową wysuwną z czterema gniazdami zasilającymi zgodnie z
wymogami określonymi przez producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisani ogólnymi.
 Codziennie należy sprawdzać czy nie wystąpiły? uszkodzenia i w razie konieczności zlecać naprawy.
 Nawet najmniejsze usterki czy uszkodzenia kolumny montażowej wysuwnej powinny być zgłaszane
przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej ze jej serwisowanie.
 Należy dbać o dobry stan techniczny kolumny montażowej wysuwnej oraz jej pełną sprawność.
 Nie wolno usuwać urządzeń zabezpieczających!

3.3 Możliwe awarie
a) Uszkodzenia elektryczne
 Uszkodzone gniazda,
 Przerwany przewód zasilający.
b) Uszkodzenia mechaniczne
 Uszkodzona szczelnie zamykana pokrywa (pęknięta uszczelka),
 Uszkodzony mechanizm opuszczania i podnoszenia pokrywy.
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5.

PLAN PRZEGLĄDÓW
Kolumna montażowa wysuwna z czterema gniazdami zasilającymi powinna być poddawana okresowym
pomiarom elektrycznym wykonywanym przez INSTALATORA lub osoby, Firmy do tego upoważnione
posiadające wymagane przez prawo (normę) uprawnienia – SEP.
UWAGA! Przed rozpoczęciem eksploatacji kolumny należy BEZWZGLĘDNIE
wykonać pomiary elektryczne

UWAGA! Prace konserwacyjno-naprawcze instalacji elektrycznej mogą być
wykonywane tylko i wyłącznie przez pracowników z aktualnymi uprawnieniami
elektrycznymi (w Polsce SEP). Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych,
naprawczych należy sprawdzić czy przewód zasilający kolumnę montażową
wysuwna nie znajdują się pod napięciem.
Szczególnie w czasie operacji konserwacyjnych, naprawczych lub wszelkich innych operacji ręcznych,
które mogą być wymagane np.: podczas pomiarów elektrycznych nie należy wkładać żadnych części ciała
do stref zagrożenia realnym i przewidywalnym niebezpieczeństwem przed wyeliminowaniem
potencjalnych i przewidywalnych sytuacji zagrożenia.
UWAGA! Wszystkie czynności konserwacyjne, naprawcze lub prewencyjne winny
być wykonywane zawsze po wyłączeniu zasilania.

6.

UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE
6.1 Uwagi ogólne

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz podzespoły o wysokiej jakości pozwalają na prawidłową
eksploatację kolumny montażowej wysuwnej z czterema gniazdami zasilającymi przez okres wielu lat.
Niemniej mogące zaistnieć o wiele wcześniej, a niemożliwe dzisiaj do przewidzenia zmiany potrzeb bądź
zmiany przepisów i norm, zmuszające do dostosowania bądź wycofania kolumny z eksploatacji, mogą
spowodować konieczność jej utylizacji i złomowania. Dotyczy to również części lub zespołów kolumny
montażowej wysuwnej wymienianych lub naprawianych np.: gniazda.
Wszystkie z tych czynności powinni być wykonane zgodnie z obowiązującym w danym momencie i
miejscu stanem prawnym. Wszystkie elementy i części kolumny montażowej wysuwnej nadają się do
recyklingu.
UWAGA! Bezpośrednie umieszczenie odpadów w normalnych pojemnikach na
śmieci lub usuwanie ich przy użyciu standardowych służb zajmujących się
odbieraniem odpadów jest zabronione.
UWAGA! W przypadku wytworzenia odpadu niebezpiecznego dla życia lub
zdrowia należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie kierownictwo.

6.2 Procedura demontażu do złomowania kolumny montażowej wysuwnej






Odłączyć przewód elektryczny zasilający kolumnę montażową wysuwną.
Odłączyć wpięte wtyczki w gniazda kolumny urządzeń/maszyn itp.
Zdemontować wszystkie przewody i gniazda.
Zdemontować stalową konstrukcję kolumny – pokrywę, korpus itp.
Wszystkie pozyskane części stalowe i z metali kolorowych zezłomować za pośrednictwem
wyspecjalizowanych firm.

7. ZAŁĄCZNIKI
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7.1 Deklaracja zgodności
Producent (nazwa i adres):

Firma Usługowa AC-DC Sp. z o.o.
Lipiny 219A
39-220 Pilzno
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że poniższy przedmiot jest zgodny z Dyrektywą Niskonapięciową
LVD 2014/35/UE
Do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia (Dz.Urz.UE L96 z 29.03.2014, str.357)
Przedmiot deklaracji:
FLOORBOX (Puszka Podłogowa) - KOLUMNA MONTAŻOWA WYSUWANA Z CZTEREMA
GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI
Numer produktu:
ACDC 01/12/2020

Rok produkcji:
2020
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego numer:

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60670-23:2010 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych –
Część 23: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów podłogowych.
PN-EN 60670-22:2009 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych –
Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek łączeniowych i obudów
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

………………………………..
|Lipiny 01.12.2020

Właściciel
Piotr Pękala
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7.2 Instrukcja BHP przy obsłudze kolumny montażowej wysuwnej z czterema gniazdami
zasilającymi

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOLUMNY
MONTAŻOWEJ WYSUWNEJ Z CZTEREMA
GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI
Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości.
Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy niezwłocznie wyłączyć kolumnę montażową wysuwną z
zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać bawełnianej
szmatki.
Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami
podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania
energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą, producentem lub lokalnym zakładem
energetycznym.
Nie wolno przeciążać gniazdek zasilających kolumny montażowej wysuwnej przyłączając zbyt wiele
urządzeń/maszyn. Całkowite obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia
odgałęzienia obwodu.
Przed przyłączeniem przewodu zasilającego kolumnę montażową wysuwną (wtyczki do gniazda) należy
upewnić się, czy gniazdo zasilające kolumnę jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do
nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
Nie podejmować samodzielnych napraw kolumny montażowej wysuwnej, ponieważ otwarcie lub
zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub
na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.

7.3 Schemat elektryczny
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