
KOLEJNICE PRO VOZIDLA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY -  ASU, ASU 1, ASU 2

POPIS

TECHNICKÝ POPIS

ASU je odsávací kolejnice pro vozidla záchranné služby s horním
výfukem. Automatické funkce umožòují snadnou manipulaci, pøístup a 
pohyb. Vychýlení odsávací hadice do stran  je možné až do 1,5 m .

ASU-1 je kolejnice pro vozidla se spodním výfukem a boèní uchycení 
odsávacích hadic. Vertikální odsávací hadice se manuálnì nasadí na 
odsávací potrubí prostøednictvím speciální hubice ABK nebo pomocí 
tlakové gumové hubice AMM. Hubice se automaticky vypojí a hadice 
je zvednutá a pøenesena do poèáteèních fází polohy.

ASU-2 je stacionární odsavaè výfukových plynù s kolejnicí a 
vyvažovacím blokem pro boèní uchycení hadic, v nìmž se spojuje 
funkènost s nízkými náklady. Odsavaè je uchycen na stropì nebo 
stìnì prostøednictvím pevné konzole. Systém automaticky vypojí 
hadici na konci garáže a pøevede ji do výchozí polohy.

Pro auta požární ochrany je extraktor dimenzovaný na 1000m3 / h
Pro auta záchranné služby je extraktor dimenzovaný na 600m3 / h
Pro znaènì odlišné vozidla se prùtok pøizpùsobuje potøebì.

Hadice
Pružinová, spirál. hadice zpevnìná TPE povlakem a PA vláknem.
   Vlastnosti - nehoølavá, vhodná pro odsávání kouøe
   Teplota -40 oC až 150 o C max. +170 o C pro krátkodobé pùsobení
Vertikální hadice
EPDM / polyesterové pogumované vlákno, odolné vùèi teplu. 
Hadice se po stlaèení vrací do pùvodního tvaru.

Kolejnice
6m KKR potrubí 60x40mm s vodící kolejnicí 28x30mm

Vyvažovací blok
Vlastnosti - délka drátu 4,2 m, nosnost 5-10 kg

Iné info
Hmotnost - 4,5kg/m

ASU

ASU-1 ASU-2

Kolejnice se pohybuje boènì a automaticky se
vrací zpìt do centrální polohy

Možnost vychýlení 1,5m d=160 mm

Kompresní mezera
pro hadici 1 - 3m

Skuteèn? délka kolejnice  4 - 10m

Trolej sleduje automaticky
odsávané vozidlo prostøednictvím
vyvažovací klapky s brzdou

Hubice Typ ABK a APM
pre automatické vypojení
pøi odjezdu
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