Karta katalogowa

Nr. karty:

VII/12a

Nazwa: Urządzenie wspomagające wchodzenie
Typ: UWW1

Dane techniczne:

Stacja
napędowa
Stacja
napędowa
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Karta katalogowa

Nr. karty:

VII/12b

Nazwa: Urządzenie wspomagające wchodzenie
Typ: UWW1

Dane techniczne:
Urządzenie wspomagające wchodzenie ludzi po pochyłych wyrobiskach stanowi rodzaj ruchomej
poręczy, której zadaniem jest znaczące ułatwienie wchodzenia po pochylniach. Maksymalna długość
trasy może wynosić 600 metrów, o nachyleniu do 20º. Każdorazowo z wyciągu może korzystać do 30
pracowników rozstawionych w odstępach co 15 metrów i może być stosowane w podziemnych
zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia
„a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub ‘B”
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
1 – stacja napędowa z przekładnią oraz silnikiem elektrycznym,
2 – stacja zwrotna ze stacją napinającą,
3 – zestawy rolkowe prowadzące linę,
4 – osłony – montowane na napędzie, stacji zwrotnej, na zestawach rolkowych prowadzących linę
ciągnąc zabezpieczające dostęp i chroniące przed kontaktem ze strefami zagrożenia,
5 – lina konopna,
6 – układ zasilania, sterowania i sygnalizacji,
7 – wyłączniki bezpieczeństwa,
8 – czujnik ruchu,
9 – linkowe wyłączniki awaryjne – blokady, rozmieszczone na trasie,
10 – linka awaryjnego wyłączenia,
11 – sygnalizatory optyczne – w przypadku współpracy z kolejką podwieszoną lub spągową z
napędu linowym lub własnym (spalinowym),
12 – sygnalizatory optyczno-akustyczne,
13 – urządzenia łączności głośnomówiącej – umieszczone na stacji napędowej i końcowej,
14 – tablica informacyjna – zawierająca informacje o zasadach korzystania z urządzenia,
15 – armatury oświetleniowe umieszczone na stacji napędowej i zwrotnej oraz na trasie.

Carbomech Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 34 41-700 Ruda Śląska e-mail: biuro@carbomech.com.pl
www.carbomech.com.pl tel. (+48 32) 340-10-26, (+48 32) 340-10-35, fax (+48 32) 240-17-13

