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Aquest volum conté els següents annexes: 

Annex F: Documentació. Manuals. Fulles tècniques. 
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Annex F. Documentació. Manuals. Fulles tècniques. 

En aquest apartat es fa un recull de tots els documents necessaris per a la realització 
del projecte, però que no és necessari que figurin a la memòria, tals com normatives, 
reglaments i manuals. 

F.1. Normatives 

Tot disseny industrial ha d’estar realitzar segons uns estàndards per tal de poder ser 
interpretat amb facilitat per a la majoria de persones de l’àmbit industrial. Aquestes 
normatives es recullen a continuació. 

Per a la realització dels plànols de les peces: norma UNE 1-032-82   

Per a la realització dels esquemes elèctrics: norma IEC 61082   

Per a l’escriptura de fórmules i unitats : norma UNE 82100:1996   

F.2. Reglaments 

Tota màquina dissenyada per a una posterior venda al mercat industrial ha de complir 
uns requisits de qualitat i seguretat i higiene segons unes especificacions donades pel 
diferents organismes reguladors dels mercats. Els reglaments espanyols es recullen a 
continuació. 

Per a la qualitat i la seguretat i higiene:  Reial Decret 1495/1986  

       Reial Decret 830 1992  

       Directiva 89/392/CEE  

       Reial Decret 1435/1992 

       Reial Decret 56/1995  

       Real Decreto 1215/97  

       Directiva 98/37/CEE  

       Directiva 98/79/CEE  
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F.3. Manuals 

Al complementar la màquina amb elements que provenen d’altres fabricants, es fa 
necessari un coneixement detallat d’aquests components. 

Manuals utilitzats: 

1. Manual del visor i controlador DW-PA:     »» 

2. Manual del variador de velocitat Altivar 31:    »» 
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F.3.1. Manual del visor i controlador DW-PA. 
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F.3.2. Manual del variador de velocitat Altivar 31. 
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F.4. Fulles tècniques 

En complementar la màquina amb elements que provenen d’altres fabricants, es fa 
necessari un coneixement detallat d’aquests components. 

Llistat de fitxes tècniques i/o catàlegs relacionats: 

Motor ABB:         »» 

 

Rosca:          »» 

Elements de fixació Taper-lock:       »» 

Elements de fixació Tollok:       »» 

Coixinets d’alineació:        »» 

 

Rodes:          »» 

Vibrador pneumàtic:        »» 

 

Mànigues de filtració:        »» 

 

Cèl·lula de càrrega:        »» 

 

Cilindre pneumàtic:        »» 

Electrovàlvules sèrie 70:        »» 

Tub per a instal·lacions pneumàtiques:       »» 

Reguladors:          »» 

Silenciadors:          »» 

 



 

Ràcords d’unió:          »» 

 

Quadre elèctric:          »» 

Interruptor universal de lleves:        »» 

Contactor LC1D09:         »» 

Relé auxiliar:          »» 

Interruptor emagnetotèrmic C60N:      »»  

Borns de connexió:        »» 

Presa de corrent:         »» 

Polsadors:          »» 

Cables i mangueres d’alimentació:      »» 

 

En el mateix ordre d’aparició al llistat anterior s’adjunten a continuació la documentació 
a la que es refereix 
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