
Dobór systemu zasilania szynoprzewodem
MOBILIS ELITE

 UNILIFT Sp. z o. o., sp. k. www.unilift.pl email:  office@unilift.pl 
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Elementy linii szynoprzewodowej:

1. Odcinek linii
2. Osłona połączeń
3. Zasilanie końcowe
4. Odbierak prądowy z kablem przyłączeniowym
5. Zawiesie ślizgowe
6. Zawiesie stałe
7. Zabierak
8. Konsola nośna z łapkami dociskowymi z otworem
9. Osłona końcowa
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              Silnik (w kW) Odbiornik 1 Odbiornik 2 Odbiornik 3

Podnoszenie

Jazda mostu

Jazda wózka

Inne (proszę wymienić) 

Cechy odbiorników:

Dane kontaktowe:

Nazwa firmy:

Adres:

Osoba prowadząca: stanowisko:

Telefony kontaktowe: adres e-mail:

Data:

Rodzaj prądu:    AC             DC Napięcie:   U =             V Natężenie:     I =             A

Długość zasilania szynoprzewodem:     L = m

Częstotliwość     f =             Hz Ilość biegunów: fazy  + PE     

Rodzaj rozruchu silnika:  

Lokalizacja urządzenia:      w hali w terenie otwartym w hali z wyjazdem na zewnątrz

Środowisko pracy:      bez utrudnień duża wilgotność zapylenie

agresywne chemicznie           jakie?  

o oZakres temperatur pracy:                 minimalna             C             maksymalna             C

Dopuszczalny spadek napięcia:       przy rozruchu (wartość domyślna: 5 %)

w sposób ciągły (wartość domyślna: 2%)

Prędkość odbieraka prądowego:                   m/min

Liczba i rozmieszczenie punktów zasilających: na końcu linii

      na linii:    ilość punktów                w odległości             m    od końca instalacji ze względu na warunki zabudowy

Mocowanie konsoli łapkami dociskowymi do dwuteownika:     tak Długość konsoli:  L =             mm

Przykłady
zamocowania

Mocowanie od góry belki:  

min. 10

A

B/2

L

otwór Ć11  
30  

L

Mocowanie od dołu belki:  

min. 10

30

otwór Ć11  

L

AB/2
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