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Elektromechaniczny płoz hamulcowy EMVZ-02

Elektromechaniczny płoz hamulcowy EMVZ-02
Elektromechaniczny płoz hamulcowy
napędzany jest trójfazowym silnikiem niskiego
napięcia o mocy 1,1 kW z własnym hamulcem. Do
ograniczenia ruchu i ustawienia dźwigni z płozem
użyto dwóch indukcyjnych czujników położenia
które służą do zatrzymania silnika elektrycznego
w wymaganym położeniu. Na końcu dźwigni
mocuje się płoz za pomocą śrub M5. Gdy koło
wagonu uderza w płoz, zostają śruby odcięte i płoz
zwolniony do jego dalszego ruchu na szynie
niezbędnego do zatrzymania hamowanego
wagonu.
Cały mechanizm chroniony jest przed wpływami
zewnętrznymi osłonami z blachy, a wrażliwy na
zanieczyszczenie gwint trapezowy wraz z nakrętką
trapezową osłoniony jest gumowymi tulejami.
Osłony i kształt ramy zapobiegają przedostawaniu
się większych zanieczyszczeń mechanicznych
z podłoża szynowego nawierzchni kolejowej.
Otwory ramy nośnej od spodu zapewniają
odprowadzenie nagromadzonej wody deszczowej.
Całość mocowana jest do szyny S49 za pomocą
ramy nośnej, zacisków i śrub dociskowych.
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Základní technické údaje:
Výkon elektromotoru:
Vnější rozměry (š / d / v):
Rychlost nasazení zarážky na kolej:
Hmotnost zařízení:

1,1 kW
1253 / 330 / 486 mm
3s
110 kg
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Urządzenie to zostało opracowane z myślą
o torach zdawczych i bocznicach kolejowych, gdzie
operator torowy regularnie zabezpiecza tor
płozami. Korpus płozu elektromechanicznego jest
przymocowany do szyny i jest sterowana zdalnie
z dyspozytorni lub ze skrzynki sterowniczej przy
torowisku. Jego zaletą jest szybkość i eliminacja
obecności operatora w danym miejscu, gdy
informacje o położeniu płozu ma operator
dostarczane przez końcowe czujniki urządzenia.
Urządzenie można podłączyć do automatycznego
systemu sterowniczego lub sterować im za pomocą
przycisków OTWORZYĆ / ZAMKNĄĆ. Stan jest
wskazywany przez kolorowe światła sygnałowe.
Montaż elektromechanicznego płozu
hamulcowego nie wymaga specjalnych adaptacji
toru ani prac budowlanych. Mechanizm mocowany
jest za pomocą zmodyfikowanych podkładek do
lewej lub prawej szyny od dołu między dwoma
podkładami, zawsze tylko po jednej stronie. Kable
zasilające i sterujące są doprowadzane do korpusu
urządzenia wykopem wzdłuż toru lub trasami
nadziemnymi.
Kształt i właściwości samego płozu kładzionego
na szynie odpowiadają normie branżowej nr. BN-76
9311-05. Płoz jest przenoszony na szynę po
łukowatym kursie z zewnątrz torowiska za pomocą
dźwigni, do której jest przymocowany śrubami. W
przypadku zjechania wagonów i zetknięcia płozu
z zestawem kołowym siła wagonu odetnie śruby
mocujące dźwigni i następuje hamowanie zestawu
kołowego na szynie. Do ponownego zamocowania
płozu należy użyć nowych śrub.
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