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Schemat systemu zasilania
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Wykaz elementów systemu zasilania przewodowego do toru z prowadnicy ceowej

Lokalizacja urządzenia:                            w hali                          w terenie otwartym klimat morski

Środowisko pracy:                        bez utrudnień                              zapylenie, jakie?

agresywne chemicznie jakie?

o o
Zakres temperatury pracy: minimalna C,            maksymalna C

Prędkość jazdy wózka: m/min

Czas rozpędzania się wózka kablowego do prędkości nominalnej: s            

Długość zasilania (droga przejazdu wózka zabierakowego):      s = m

Dopuszczalna wysokość pętli kablowej: h = m

Dopuszczalna długość magazynu wózków kablowych:            m = m

         Lwkz = m

Lzk = m

Długość kabla od wózka zabierakowego do skrzynki zaciskowej w odbiorniku ruchomym: 

Długość kabla od zacisku końcowego kabli do stacjonarnej skrzynki zaciskowej:     

Rodzaj przewodu:         kabel                       wąż (np. do gazu, cieczy)

strefa zagrożona wybuchem rodzaj

Dopuszczalna szerokość wózka: B = mm

Rodzaj zasilanego urządzenia (np. suwnica, inne urządzenie techniczne)
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Długość toru z prowadnicy ceowej: L  = mp

Schemat systemu zasilania przewodowego do toru z prowadnicy ceowej

1

F
Z
-C
-0
8
2
0
1
7

initiator:office@unilift.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ba23131b4352a442b8a02fa19d46a59b



Razem z wypełnionym formularzem można dołączyć dokładny i prawidłowo zwymiarowany rysunek systemu zasilania z wykorzystaniem 
odcinków łukowych, szkice lub fotografie dotychczasowego toru zasilania. 

Długość konsoli (wsporników do mocowania prowadnic): mm

Mocowanie konsoli  łapkami dociskowymi:   

Dodatkowe uwagi (np. informacje o mocy pobieranej przez odbiornik, itp):

Mocowanie konsoli w kieszeni konsoli do przyspawania         

Mocowanie konsoli w kieszeni konsoli z podstawą 

Przykład
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od góry belki  

od dołu belki
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zamocowania

Przykład
zamocowania
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Dane kontaktowe:

Nazwa firmy:

Adres:

Osoba prowadząca: stanowisko:

Telefony kontaktowe: adres e-mail:

Zestawienie przewodów w “firance” kablowej zasilającej lub/i „firance” kasety sterowniczej:

Rodzaje przewodów - izolacja

Ilość i przekrój żył
przykład;

4G2,5, 12G1,5 itp.

Liczba kabli w jednym
punkcie mocowania
(na jednym siodle

kablowym)

Średnica Ćd przewodu
okrągłego [mm] lub
przekrój przewodu

płaskiego b x A [mm]
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