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Nastawniki elektryczne w kolejnictwie
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Na całym świecie nastawniki elektryczne Rahmann
wykorzystywane są do nastawiania, regulowania
i sterowania ruchem kolejowym.
Od 1961 r. produkujemy nastawniki stosowane
w górnictwie, przemyśle stalowym i budownictwie
energetycznym.
Do tego na potrzeby automatyzacji doszły jeszcze
zastosowania w technice transportu i komunikacji.
Nastawniki
elektryczne
Rahmann
typów
GW7K-24G i UGW7K-24G zwykle stosuje się
w pojazdach szynowych. Urządzenia te charakteryzują
się
wysoką
elastycznością
konstrukcji i obecnością składników związanych z
koleją.
W celu zagwarantowania prawidłowego działania,
także w zakresie „kompatybilności elektromagnety-cznej”, napęd został poddany kompletnej kontroli
EN 50121-3-2.

Obudowa ze stali nierdzewnej, wbudowane
ogrzewanie i wysokiej jakości systemy ochrony
kabli zapewniają optymalne zabepieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi. Napędy posiadają
klasę ochrony EN 60529 IP 65.

Napędy Rahmann przez lata sprawdziły się
w najcięższych warunkach pracy.
Dzięki
ciągłemu
zdobywaniu
wiedzy
i doświadczenia oraz przywiązywaniu szczególnej roli do wysokiej jakości, nasze nastawniki są w stanie sprostać najwyższym
wymaganiom.
Dzięki elastyczności naszej konstrukcji i produkcji
potraﬁmy podjąć się najbardziej wymagających
zadań i wyzwań naszych klientów.
By sprostać wymaganiom naszych klientów,
możemy montować wtyki różnych producentów.
Oferujemy około 30 różnych wariantów, co praktycznie
pokrywa wszystkie wymagania odnośnie wymiarów
montażowych i rozwiązań technicznych.
Należą do tego różne zawiesia (czopy obrotowe,
mocowanie kołnierzowe o zmiennych wymiarach
i pozycjach, ...), różne końcówki sterujące (końcówka widełkowa, półkula, ...) oraz systemy amortyzacji w łącznikach przesuwnych, amortyzujące
uderzenia i ułatwiające wyłączanie. Za pośrednictwem
dodatkowych podzespołów można wykonać elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Najważniejsze dane techniczne i typy:
GW7K-24G i UGW7K-24G
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24V DC
Łącznik położenia krańcowego
Nominalna siła osiowa/pociągowa 3000 N
Maksymalna siła osiowa/pociągowa 5000 N
Prędkość nastawiania 8 mm/sek.
w pracy nominalnej
Kontrola EMC zgodnie z EN 50121-3-2
Obudowa ze stali nierdzewnej zawierająca elementy
z anodyzowanego aluminium
Łącznik
przesuwny
ze
stali
nierdzewnej
(azotowanie QPQ)
IP 65
Awaryjne ręczne nastawianie (opcja)
Bezobsługowość

Firma Rahmann GmbH z siedzibą w Wuppertalu
już od pięciu dekad jest renomowanym światowym
dostawcą doskonałych nastawników elektrycznych,
napędów obrotowych i osprzętu odcinającego.
Umacnianie naszej marki na rynku obliguje nas do
utrzymywania jakości produktów na najwyższym
poziomie. Możemy to skutecznie osiągać, ponieważ
z odpowiednim wyprzedzeniem zainwestowaliśmy w
kompetentny i fachowy personel oraz wysokiej jakości maszyny.

„Railway Systems Made in Wuppertal“

Ze względu na ochronę środowiska i troskę
o bezpieczeństwo, bardzo często nastawniki
elektryczne zastępują siłowniki hydrauliczne
lub pneumatyczne.
Siłowniki
hydrauliczne
potrzebują
do
działania ciężkiego agregatu pompowego,
skomplikowanego orurowania i wysokiego zapotrzebowania na energię podczas
pracy. Ponadto w instalacji hydraulicznej
może
dochodzić
do
przecieków, które są groźne dla środowiska
naturalnego
i
bezpieczeństwa
pracy.
Do zasilania napędów pneumatycznych
potrzebna jest z kolei sprężarka. Ponadto
przewód zasilający instalacji pneumatycznej
musi być bardzo szczelny.
Układy pneumatyczne i hydrauliczne mają
stosunkowo niski współczynnik sprawności.

Duża część energii zamieniana jest w ciepło
już w układzie pompowania.
Napędy trzpieniowe mogą być przecież
łatwo i precyzyjnie obsługiwane w inny
sposób. W zależności od typu trzpienia,
obecnie można uzyskać bardzo zadowalające
sprawności oraz bardzo długą żywotność.
Od wielu lat konstruujemy napędy, przewidziane do najróżniejszych ruchów i blokad.
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