
APS - Hliníková odsávací kolejnice pro dílny a pohyblivá vozidla

POPIS Vozík APS

Kolejnice APS 600 (180)

Kolejnicový systém APS pøedstavuje flexibilní øešení pro odsávání 
výfukových plynù z pohybujících se vozidel.
Moderní design profilové kolejnice nabízí následující výhody pøi 
instalaci, použití a údržbì:
 - Podpùrná hliníková kolejnice, souèasnì i odsávací vedení, má
   jen jedno gumové tìsnìní umístìné na horní èásti vedení.
 - Gumové tìsnìní pøirozenì upíná vzduchovou štìrbinu a úèinnì
   snižuje nebezpeèí úniku vzduchu.
 - Nový design znamená, že trolej (vozík) má nejnižší tlakovou ztrátu
   na trhu, díky èemuž jsou náklady na provoz i hladina hluku velmi
   nízké.
 - Jednoduchá montáž díky teleskopické konzole pro upevnìní na
   strop nebo stìnu a profilové hranì, která pøidržuje kolejnici na
   místì bìhem instalace.
 - Gumové tìsnìní se snadno upevní. Nejsou k tomu zapotøebí žádné
   nástroje.

Kolejnice se dodává také s automatickým øazením zpìtného chodu as 
dalším vybavením pro automatické øízení.
Pøi svaøování se mùže napø.. dodávat s jedním nebo více vozíky 
vybavenými odsávacími rameny øady R nebo RX.
Gumové hadice jsou dostupné v rozmìrech 75, 100, 125 a 150mm. 
Standardní délka je 5m, vìtší délky v intervalech po 2,5 m. V hadici se 
nachází podpùrná vyvažovací kladka s drátem 4,2 m. V nabídce je 
nìkolik typù hubic dle požadavkù zákazníka.

Odsávací zaøízení se mùže napojit na samostatný ventilátor nebo 
centrální systém odsávání.

D (mm)TYP

APS 11

APS 12

APS 13

APS 14

75*

100*

125*

150*

*kompletnì s 5m kolejnicí

SPOJ  APS 21

KONCOVÝ DÍL  APS 22

KONCOVÝ DÍL  APS 22
s pøírubou na potrubí
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Spoj na potrubí APS 24

Automatické návratové zaøízení pro pracovištì
s pohybujícími se vozidly

Vozidlo táhne vozík k nejvzdálenìjšímu konci profilové kolejnice, 
kde se automaticky nebo manuálnì vypojím. Když je vozík v poloze 
návratu, aktivuje se koncový spínaè na nejvzdálenìjší èásti 
kolejnice. Nastavitelné èasové zpoždìní pøed návratem umožní 
hubici a hadici zaujmout návratové polohu. Návrat je øízen 
elektromotorem s promìnlivou rychlostí a kabelem pøipojeným k 
vozíku. Když je vozík v pozici start, vozík se odpojí z automatického 
systému návratu a je pøipraven k použití.
Dodávka obsahuje: elektromotor s automatickou kontrolou pro rùzné 
rychlosti a èasová prodleva, koncový spínaè, zpìtný kabel a 
upevòovací konzole.

Množství výfukových plynù pro rùzné objemy válce pøi 
promìnlivé rychlosti otáèení a následujících zmìnách teploty 
plynù.

Systém je normální navržen pro neèinné vozidla, prùtok by se mìl 
vybrat vyšší než stanovený prùtok výfukového plynu. Systém by mìl 
být navržen pro vyšší zatížení než je stanoveno minimálními 
požadavky.

Odsávací kolejnici APS je možné vybavit otoèn?mi rameny typu R 
nebo RX 360. Je to velmi vhodné øešení pro dílny napø.. se 
svaøovacími pracovišti podél celé výrobní linky.

Rychlost otáèen?, teplota v?fuk. plynu
Vozidlo, objem válce

1000ot/min 120°C 3000  180ot/min °C 6000ot/min 210°C

Osobní auto 2,0 l

 

100 m3/h

 

300

 

m3/h

 

600 m3/h

Osobní auto 3,0 l

 

150 m3/h

  

450 m3/h

 

900 m3/h

Osobní auto 4,0 l

 

200 m3/h

  

600 m3/h

 

1100 m3/h

Osobní auto 8,0 l 300 m3/h 900 m3/h 1800 m3/h

500 rpm 120°C 1250 rpm 180°C 2500 rpm 210°C

Nákladí vozidlo 8,0l

 
170 m3/h

  
440 m3/h

  
880 m3/h

Nákladí vozidlo 15,0l
  

330 m3/h
 

825 m3/h
  

1650 m3/h

Nákladí vozidlo 20,0l 440 m3/h 1100 m3/h 2200 m3/h 
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PØÍKLAD VÝPOÈTU

KONZOLY

APS 31

APS 32

TECHNICKÉ PARAMETRE

1) Nejprve si naèrtnìte systém
 Pro zjednodušení uvádíme vybrané hodnoty v tabulce vyznaèeny 
tuènì. V diagramech jsou vyznaèeny modrou barvou.

2) Vyberte vhodný objem vzduchu. V tomto pøípadì 450m3 / h,
     viz tabulka 1, str.2. Pøidejte asi 10% a dostanete 500m3 / h.
3) Vyberte vhodný vozík (rozmìry hadice). V tomto pøípadì APS-2
    (100mm)
4) Stanovte tlakovou ztrátu ve vozíku s hadicí a kolejnicí. V tomto
    pøípadì 480p, viz diagram 1.
5) zkalkulujte tlakovou ztrátu pro kolejnici. V tomto pøípadì 8m x 4 Pa /
    m = 32 Pa, viz diagram 2.
6) zkalkulujte tlakovou ztrátu pro koncovku. V tomto pøípadì 50 Pa, viz
    diagram 3.
7) zkalkulujte tlakovou ztrátu potrubí. Poèítáme s tlakem v potrubí pøi
    100 Pa
8) Spoèítejte tlakové ztráty. 480 +32 +50 +100 = 662 Pa
9) Vyberte vhodný ventilátor. (V prospektu na ventilátory typu F).
    Vhodný typ je v tomto pøípadì F 800-3

Hadice
Tepluodolné pogumované vlákno EPDM / polyester. Vinutí v EPDM 
polyesteru. Hadice se vrací do pùvodního tvaru po stisku. Nehoølavá, 
vhodná pro výfukové plyny.
Teplotní rozsah-30C až +170 C

Kolejnice
6m hliníková (6063-T6)
Hmotnost kolejnice 6,4 kg / m.
Hmotnost kolejnice bez hadice 8 kg.

Gumové tìsnìní
Max 170C standard, alternativ 300C silikon

Vozík
Vlastnosti - koleèka s kul. ložisky

Obsah dodávky
Kolej je možné dodat komplet s montážní konzolouna vozíkem s 5m 
hadicí, na vyvažovacím bloku pro snadnou instalaci. Gumové tìsnìní 
na boèní stranì.
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