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Elementy wyposażenia suwnic
 Fotooptyczne urządzenia antykolizyjne  FUA-3 

Fotooptyczne urządzenie antykolizyjne FUA-3

Zastosowanie:

Głównie w przypadku dwóch lub więcej suwnic (wciągników)
pracujących na jednym torze w celu:
- zapobieżenia kolizji miedzy suwnicami (wciągnikami),
- uniemożliwienia przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
  elementów konstrukcji : belek podsuwnicowych, słupów,
  spowodowanych obecnością na jednym przęśle dwóch
  lub więcej dźwignic.

Uwaga:

- poszczególne elementy fotooptycznego urządzenia
  antykolizyjnego mają możliwość regulacji położenia, 
- statywy urządzenia antykolizyjnego należy montować na
  konstrukcji suwnic w miejscach jednakowo oddalonych 
  od toru  jezdnego,
 - regulację odległości zadziałania czujników fotooptycznych
   należy przeprowadzić w oparciu o próbę dynamiczną 
   napędów jazdy suwnic (wciągników).

Budowa:

   W skład fotooptycznego urządzenia antykolizyjnego wchodzą:
       - 2 czujniki fotooptyczne,
       - 2 lustra (odbłyśniki),
       - 2 zestawy statywów do mocowania i regulacji czujników
  fotooptycznych oraz luster (odbłyśników).

Dane techniczne czujnika fotooptycznego

Schemat połączeń czujnika fotooptycznego

Schemat działania fotooptycznego urządzenia antykolizyjnego

Materiał statywów:   stal ocynkowana galwanicznie

       Producent 
           Typ 

       Napięcie 
       zasilania 

        Wyjście 
    przekaźnika 

    Odległość 
  wyczuwania 

    Stopień 
    ochrony 

  Temperatura 
        pracy 

TELEMECANIQUE 
   XUX1ARCNT16 

   U = 24-240V 
  UN= 250V AC  
        IN=3A 

      do 18 m       IP 67  -250C do +550C 

 

 
      Numer 
   katalogowy 

       Typ 
   Ciężar 
     [kg] 

      7100.03       FUA-3      6,45 
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Elementy wyposażenia suwnic
 Fotooptyczne urządzenia antykolizyjne  FUA-4 

Fotooptyczne urządzenie antykolizyjne FUA-4

Zastosowanie:

Głównie w przypadku dwóch lub więcej suwnic (wciągników)
pracujących na jednym torze w celu:
- zapobieżenia kolizji miedzy suwnicami (wciągnikami),
- uniemożliwienia przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
  elementów konstrukcji : belek podsuwnicowych, słupów,
  spowodowanych obecnością na jednym przęśle dwóch
  lub więcej dźwignic.

Uwaga:

- poszczególne elementy fotooptycznego urządzenia
  antykolizyjnego mają możliwość regulacji położenia, 
- statywy urządzenia antykolizyjnego należy montować na
  konstrukcji suwnic w miejscach jednakowo oddalonych 
  od toru  jezdnego,
 - regulację odległości zadziałania czujników fotooptycznych
   należy przeprowadzić w oparciu o próbę dynamiczną 
   napędów jazdy suwnic (wciągników).

Budowa:

   W skład fotooptycznego urządzenia antykolizyjnego wchodzą:
       - 2 czujniki fotooptyczne,
       - 2 lustra (odbłyśniki),
       - 2 zestawy statywów do mocowania i regulacji czujników
  fotooptycznych oraz luster (odbłyśników).

Dane techniczne czujnika fotooptycznego

Schemat połączeń czujnika fotooptycznego

Schemat działania fotooptycznego urządzenia antykolizyjnego

Materiał statywów:   stal ocynkowana galwanicznie
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       Producent 
           Typ 

       Napięcie 
       zasilania 

        Wyjście 
    przekaźnika 

    Odległość 
  wyczuwania 

    Stopień 
    ochrony 

  Temperatura 
        pracy 

         SICK 
    WL34-R230 

U = 24 ... 240 V AC 
  UN= 250V AC  
        IN=4A 

      do 18 m       IP 67  -400C do +600C 

 

 
      Numer 
   katalogowy 

       Typ 
   Ciężar 
     [kg] 

      7100.04      FUA-4      6,44 
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