
  

 

 

 

 

 

 

CIF: RO19145797 

Reg. com: J14/487/2006                                                                          

Sediu: Sf Gheorghe, Str. Constructorilor, Nr.5 

Jud. Covasna, cod postal 520092 

Cont: RO13OTPV300000112497RO01 

Tel: 0741 601-332 Fax: 0367 802-852 

Email: consens@consens.ro Manual de utilizare 

Descrierea produsului DVB 1-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVB 1-40 - Dispozitiv de verificat dimensiunile buzei bandajelor rotilor  

Condiții de utilizare 

Se poate utiliza ca dispozitiv de măsurare în condițiile unui atelier cu grijă 
corespunzătoare. 
De evitat toate situațiile pe parcursul cărora se poate deforma carcasa 
dispozitivului de măsurare sau vârfurile de măsurare-palpare. 
Este interzisă depozitarea și transportarea lor așezată pe capăt! 
Este interzisă depozitarea și transportarea lor între alte dispozitive, materiale! 
 
Clasa de periculozitate  
Datorită mărimii, greutății, execuției și funcționării prevăzute a dispozitivului 
nu poate avea nici un pericol asupra utilizatorului și mediului acestuia. 
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În cazul utilizării cu grijă și întreținerii regulate durata de viață este mai mult de 
5 ani. 
 
Impacte de mediu 
Domeniul de temperatură de lucru:–25°C…+50°C. 
Umiditate de lucru: 20– 80% relativă, fără condensare. 
Domeniu de temperatură de depozitare și transportare: –35°C…+60°C. 
Umiditate de depozitare: 0 – 95% elativă, fără condensare. 
Rezistență la apă și praf: IP54. 
 
Descriere tehnică 
Construcţia cat si funcţionarea dispozitivului se bazează pe principiul de 
execuţie a sublerelor cu valoarea diviziunii vernierului de 1/10 mm. 
Se aseaza cu magnetul din componenta subansamblului rigla ,pe suprafaţa 
interioara, frontala a rotii si la 70±0,15 de aceasta, pe planul cercului de rulare a 
rotii, cu capătul cilindric al subansamblului brat. Dupa aşezarea dispozitivului 
pe roata se coboară subansamblul rigleta pana la contactul la varf cu buza rotii 
si la 2 mm cu umărul de sprijin fata de varf pe flancul buzei.  
Se deplasează si subansamblul cursor qR pana ce ajunge cu vârful sau, buza 
rotii la 10 mm de planul cercului de rulare al rotii. Se blochează subamsamblu 
rigleta, subansamblu cursor qR, dupa care se face citirea cu dispozitivul aşezat 
pe roata. 
 
Garanție: 
Produsele beneficiază de o garanție de 12 luni. 
Garanția se referă doar la defectări care au intervenit în ciuda utilizării cu grijă 
și întreținerii prevăzute. 
Nici o avarie, deformare, ruptură nu intră în cercul garanție. 
 
Materialul produsului 
Dispozitivul este echipat cu un cadru de oțel acoperit cu pulbere, suprafețele de 
contact sunt realizate din oțel inoxidabil întărit. Dispozitivul va rezista la stresul 
mecanic cauzat de utilizare, dar trebuie protejat de deteriorarea mecanică. 
Piesele de schimb ale dispozitivului sunt fabricate din oțel. 
 
Protecția împotriva coroziunii 
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vopsea. 
 
Documente de certificare 
Dispozitivul este calibrat de către producător și îl predă împreună cu procesul-
verbal de calibrare. 
 
Instrucțiuni de utilizare 
Funcțiile și părțile dispozitivului 
Prin forma sa speciala acestui dispozitiv i se poate asigura pozitionarea corecta 
pe planul cercului de rulare a rotii, incat sa se poata realiza citirea directa a 
dimensiunii buzei bandajelor rotilor. La Utilizarea instrumentului trebuie avut 
grija ca suprafetele de masurare sa fie perpendiculare pe suprafata masurabila. 
Suprafetele de masurare care sunt reglabile trebuie sa fie pozitionate cu grija cu 
atentie fara fortarea acestora. 
 
Mersul măsurătorii 
Utilizatorul aseaza cu magnetul din componenta subansamblului rigla ,pe 
suprafaţa interioara, frontala a rotii si la 70±0,15 de aceasta, pe planul cercului 
de rulare a rotii, cu capatul cilindric al subansamblului brat. Dupa asezarea 
dispozitivului pe roata se coboara subansamblul rigleta pana la contactul la varf 
cu buza rotii si la 2 mm cu umarul de sprijin fata de varf pe flancul buzei. Se 
deplaseaza si subansamblul cursor qR pana ce ajunge cu varful sau, buza rotii la 
10 mm de planul cercului de rulare al rotii. Se blocheaza subamsamblu rigleta, 
subansamblu cursor qR, dupa care se face citirea cu dispozitivul asezat pe roata 

 
Atenție! La Utilizarea instrumentului trebuie avut grija ca suprafetele de 
masurare sa fie perpendiculare pe suprafata masurabila. 
 
Precizia măsurării 
Pentru precizia măsurării este indispensabil ca 
 - dispozitivul să fie lipsit de avarii, 
 - suprafața de măsurat și palpatoarele dispozitivului să fie curate, 
 - temperatura osiei montate și a dispozitivului să fie aproape identice. 

 
Vremea și rezistența la praf 
Dispozitivul dispune de protecție IP54, prezintă o rezistență medie la praf și este 
protejat împotriva stropirii cu apă. 
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Curățare, îngrijire, depozitare 
Părțile murdare sau ude ale dispozitivului trebuie șterse cu o cârpă moale până 
devin curate și uscate. 
Trebuie evitată utilizarea tuturor solvenților și substanțelor de curățare. 
Palpatoarele dispozitivului curate șterse trebuie șterse cu ulei pentru dispozitive. 
Numai dispozitivul curățat și uns cu ulei poate fi amplasat în sacul de transport. 
 
Calibrare, întreținerea și corectarea erorilor 
Dispozitivul se predă în stare calibrată  împreună cu procesul-verbal de 
calibrare. 
Calibrarea periodică, întreținerea și eventualele reparații din afara garanției sunt 
realizate de către societatea noastră în urma unei comenzi individuale. 
Defectarea dispozitivului
Protejați dispozitivul de toate loviturile, îndoiturile, impuritățile, efectele 
termice care ar putea afecta funcționarea și precizia de măsurare a acestuia! 
După utilizarea ștergeți dispozitivul de fiecare dată până când acesta devine 
curat și uscat, ștergeți palpatoarele cu o cârpă uleioasă. 
 
Durata de viață a dispozitivului 
În cazul unei utilizări și întrețineri cu grijă dispozitivul poate fi precis chiar și 
peste 10 de ani. 
 
Rezoluție 0,1 mm 
Domeniu de măsurare 20-40 mm 
Temperatură de lucru -25°C … +50°C ,RH 80% fără condensare 

covfcondencondensare) Temperatură de depozitare și 
transport 

-35°C … +60°C ,RH 90% fără condensare 
Durata de viață 5 ani 
Rezistență la praf și apă IP54 
Garanție 12 luni 
Dimensiuni 30x150x150mm 
Greutate 0,7 kg 
Standard CE 
Accesorii Sac de transport 
 
Consens SRL 
www.consens.ro 
tel. 0741601332 

 

http://www.consens.ro/
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