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Duomenų lapas: 120x13.5x5 Magnetinis laikiklis su metaliniu korpusu

Techniniai duomenys ir saugumas

Prekės ID 120x13.5x5

EAN -

Medžiaga:  NdFeB

Sukibimo jėga: apie 35 kg (apie 355 N)

Poslinkio jėga: apie 16 kg (apie 155 N)

Šono ilgis S1: 120 vmm

Šono ilgis S2: 20 mm

Aukštis H: 5mm

Skylė: d1 4,5 mm

Konusas: d2 9,46 mm

Konusas: t 2,48 mm

Atstumas tarp skylių: 110 mm

Tolerancija:  +/- 0,1 mm

Danga: nikeliuota (Ni-Cu-Ni)

Įmagnetinimas: N42

Maks. darbinė temperatūra:80°C

Maksimalus priveržimas: 2 Nm

Plienas:  Q235 (Kinija)

Svoris: 56 g

                               Produktas atitinka naujausią Europos REACH reglamentą.

                              Produktas atitinka naujausią Europos RoHS direktyvą.

Įspėjimai
0-14 m Vaikai

Vaikai gali praryti mažus magnetukus.

Jei prarysite kelis magnetus, jie gali įstrigti žarnyne ir kelti pavojų gyvybei ir

sukelti komplikacijų.

Magnetai nėra žaislai!

Įsitikinkite, kad magnetai yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.

http://www.pigienergija.lt/


Sumušimai

Dideli magnetai turi labai stiprią trauką.

• Jei elgsitės neatsargiai, galite prisispausti pirštus arba odą  tarp magnetų.

Dėl to paveiktose vietose gali atsirasti mėlynių ar kraujosruvų

• Labai dideli magnetai dėl savo jėgos gali lūžti.

Dirbdami su didesniais magnetais, mūvėkite storas apsaugines pirštines.

Širdies stimuliatorius

Magnetai gali turėti įtakos širdies stimuliatorių ir implantuotų defibriliatorių veikimui.

• Širdies stimuliatorius gali pereiti į bandymo režimą ir sukelti diskomfortą.

• Defibriliatorius gali nustoti veikti.

• Būtina laikytis pakankamo atstumo nuo magnetų: apie 50 cm - 1 m.

• Perspėkite žmones, nešiojančius tokius prietaisus, kad nesiartintų prie magnetų

Metalo drožlės, atplaišos

Neodimio magnetai yra trapūs. Kai susidaužia du stiprūs magnetai, jie gali atskilti sutrupėti.

Aštrios atplaišos gali būti išmestos metrų atstumu ir sužaloti akis, rankas ar kitas kūno dalis.

• Venkite susidūrimų su magnetais.

• Dirbdami su didesniais magnetais dėvėkite apsauginius akinius.

• Įsitikinkite, kad pašaliniai asmenys taip pat yra apsaugoti arba laikosi atstumo.

Magnetinis laukas

Magnetai sukuria platų, stiprų magnetinį lauką.

Galimybė sugadinti televizorių arba nešiojamą kompiuterį, Kompiuterių standieji diskai, 

kreditinės ir debetinės kortelės, duomenų laikmenos, 

mechaniniai laikrodžiai, klausos aparatai ir pan.

• Magnetus laikykite toliau nuo visų prietaisų ir objektų, 

kuriuos gali pažeisti stiprūs magnetiniai laukai

Degumas

Mechaniškai apdirbant neodimio magnetus, gręžimo dulkės gali lengvai užsidegti.

Nedirbkite su magnetais arba nenaudokite netinkams įrankius;

Tačiau jei vis tiek nuspręsite apdirbti magnetą, naudokite-aušinkites vandeniu.

Alergija nikeliui

Daugumoje mūsų magnetų yra nikelio,

• Kai kurie žmonės yra alergiški sąlyčiui su nikeliu.

• Alergija nikeliui gali išsivystyti ilgai kontaktuojant su daiktais, kuriuose yra nikelio.

• Venkite nuolatinio magnetų kontakto su oda.

• Nenaudokite magnetų, jei jau esate alergiškas nikeliui






