OWR-2
A k c e s o r i a
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OWIJARKI OWR-2
1.

Opis ogólny: urządzenie do wykonywania powłok z samoprzylepnych taśm nawojowych,
dwustronnie i jednostronnie przylepnych, na rurach o średnicy od 50 mm.
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1. Kółka jezdne (8) umieścić w otworach (11) po zewnętrznej części ramy owijarki (1) i (2), na
jednym poziomie w taki sposób, aby owijarka mogła w sposób łatwy i wyłącznie na kółkach
jezdnych poruszać się po powierzchni rury.
2. Aby założyć taśmę, usuń zawleczkę (10) z trzpienia (4) i zdemontuj ruchome ramię (2).
3. Umieść rolkę z taśmą tak, aby gniazdo weszło do tulei papierowej (5) stałej części ramy (2).
4. Załóż ruchomą część ramy (2), gniazdo tulei (5a) ruchomej części (2), tak aby również
gniazdo weszło do otworu tulei papierowej taśmy.
5. Umieść zawleczkę blokującą w trzpieniu o odpowiednim otworze (4).
6. Napnij wstępnie sprzęgło sprężynowo-cierne pokrętłem (9) rys. 2. Obrót w prawo pokrętła (6)
– spowoduje zwiększenie napięcia taśmy, obrót w lewo-zmniejszenie. Zawleczka musi być
pewnie osadzona i ustalać ruchomą część ramy (2).
7. Ustal prawidłową wielkość zakładki, w tym celu:
a) poluzuj obydwie nakrętki motylkowe (7) – rys.4,
b) przekręć odpowiednio część (2) ramy w prawo lub lewo, zależnie od wymaganej
szerokości zakładki,
c) dokręć mocno obydwie nakrętki motylkowe (7),
d) umieść owijarkę na rurze i zaznacz (ołówkiem lub cienkim pisakiem) położenie jednej
z rolek (8) na powierzchni rury,
e) wykonaj jeden pełny obrót owijarką - utrzymując stały kontakt rolek z powierzchnią rury!
Następnie zaznacz na rurze położenie uprzednio wybranej rolki (8) i zmierz odstęp
między położeniami rolki. Poprawiaj ustawienie, jeśli potrzeba, powtarzając operacje
“a“ do “e” aż do uzyskania pożądanej szerokości zakładki.
8. Ustaw owijarkę na rurze, odwiń odpowiedni odcinek taśmy z rolki, taki, aby było możliwe jej
przyklejenie do powierzchni rury na około 1/3 obwodu rury. Koniec przekładki rozdzielającej
umieść w wycięciu rolki (4). Napnij przekładkę, obracając ręcznie rolkę. Załóż pasek gumowy
(13) umieszczając go w rowku rolki (4) - patrz rys. 6.
9. Napnij wstępnie sprzęgło sprężynowo-cierne pokrętłem (6). Nakładaj taśmę poruszając
(obtaczając) owijarkę dookoła rury. Rolki (8) muszą pozostawać w stałym kontakcie
z powierzchnią rury. Sprawdzaj stale naprężenie taśmy i w razie potrzeby reguluj napięcie
sprzęgła pokrętłem (9). Prawidłowe naprężenie taśmy spowoduje zmniejszenie jej szerokości
o 1-2%, taśma nie będzie się poprzecznie falować i w przypadku taśm jednostronnie
przylepnych, pojawi się charakterystyczny dla drgań dźwięk, o umiarkowanej wysokości.
Niewłaściwe naprężenie taśmy uniemożliwia także utrzymanie stałej szerokości zakładki.
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