
 

 

PLATFORME DE MONTAJ PM 
 

Instrucțiuni de utilizare 

 

1 Destinaţie și domeniu de aplicare 

1.1 Platformele de montaj PM marca comercială IEK (în continuare – platforme) sunt destinate montarii 

colierelor de cablu la diverse suprafeţe cu ajutorul şurubului. 

1.2 Condiții normale de exploatare a produselor: 

- temperatura de utilizare - de la minus 40 până la plus 65°С; 

- umiditatea relativă a aerului - 75% la temperatura de 15°C; 

- altitudine - până la 2000 m. 

 

2 Specificații 
2.1 Specificațiile de bază sunt prezentate în tabelul 1.  

 

Tabelul 1 

Denumirea Valoarea 

Material poliamidă 6.6 

Culoare RAL 9005; RAL 9003 

Temperatura de montare, °С de la 15 până la plus 50 

Durata de viață, ani, cel puțin 10 

 

2.2 Dimensiunile sunt prezentate în figura 1 și în tabelul 2. 

 

Figura 1 - Platformă de montaj PM 

 

Tabelul 2 

Denumire d, mm D, mm 

Platformă ПМ 22x16x5 mm pentru şurub, albă 5,2 12 

 

 

3 Montare și exploatare 

3.1 Produsul se montează pe o suprafaţă netedă şi curată. 

3.2 La selectarea elementului de fixare se vor lua în  

considerare dimensiunile şurubului, ce corespund produsului. 

3.3 La montare și exploatare este necesar să se respecte  

cerințele de siguranță securitate a muncii la executarea lucrărilor de construcţie ale instalaţiilor electrice. 

3.4 Produsul defectat urmează să fie înlocuit. 

 

4 Condiţii de transportare, depozitare şi reciclare 

4.1 Transportarea produselor se efectuează în ambalajul producătorului, cu orice mijloc de transport acoperit, 

care asigură protejarea produselor ambalate de deteriorări mecanice, praf şi umiditate, la o temperatura cuprinsă între 

minus 25 şi plus 50°С. 

4.2 Depozitarea produselor se efectuează în încăperi uscate, acoperite, în ambalajul producătorului, la 

temperatura cuprinsă între minus 25 şi plus 50°С. Valoarea umidităţii aerului maximum admisa este de 98% la 

temperatura de 25°С. 

4.3 La expirarea duratei de viaţă, produsul urmează să fie reciclat. Reciclarea produselor se realizează prin 

transmiterea acestora către organizațiile implicate în procesarea deșeurilor reciclabile. 

 

5 Obligaţii de garanţie 

5.1 Perioada de exploatare cu garanție - 2 ani de la data vânzării, în condițiile respectarii de către consumator 

a regulilor de exploatare, transportare și depozitare. 
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