
System intra.MOD®

Bocznica typu WA

Unikalna bocznica typu WA wchodzi w skład modularnych

przenośników oraz jest również kompatybilna z naszym systemem

intra.LS®. Jest to samodzielna jednostka, pełniąca funkcję

rozdzielania ładunków lub używana do tworzenia dwóch

równoległych torów przenośnika. Zastosowana technologia koncepcji

modularnej posiada szeroką regulację prędkości. Krótszy moduł

umożliwia uzyskanie odstępów między ładunkami, dzięki czemu

możliwe jest poprawne sortowanie.

Zastosowanie unikalnego rozwiązania pozwala na dokładne

i efektywne sortowanie, co umożliwia osiągnięcie wymaganej

przerwy pomiędzy ładunkami, wynoszącej tylko 300 mm

Przepustowość do 8000 paczek na godzinę

Oceniany jako bardzo efektywny system sortowania, kiedy

zastosowane są czujniki elektryczne

Dostępne moduły 30-stopniowe (prawo- i lewostronne)

Szybkości do 118 m/min
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Przenoszenie ładunków

Ładunki muszą być suche i mieć gładką
podstawę. Najlepiej do tego celu nadają się
pojemniki z kartonu lub z tworzyw sztucznych.

Obciążenie jednej rolki nie może przekraczać
10 kg.

Maksymalny ciężar pojedynczej paczki to 30 kg.
Ciężar ten może wynosić 50 kg przy
zastosowaniu europejemników.

System intra.MOD®

Zużycie powietrza

0.065 l wolnego powietrza na bocznicę.
Powietrze musi być wolne od wody o ciśnieniu 5-
6 bar.

Warunki środowiskowe

Urządzenie musi pracować wewnątrz budynku
w suchym otoczeniu 5 do 40 C.o o

Moc elektryczna

Silniki powinny być podłączone do napięcia
3-fazowego 400/415 50 Hz. Każda bocznica
zaopatrzona jest w elektryczną puszkę
przyłączeniową, umożliwiającą szybkie
podłączenie silnika.

Nacisk liniowy

Nacisk liniowy jest ustawiony fabrycznie i nie ma
możliwości jego regulacji.
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Silnik zwrotnicy wjezdnej
Sekcja 'Y-Y'

Pas rozrządu

Krzyżak napędowy

Puszka silnika

Pas zamknięty

Główna linia

prędkości

(m/min)

Moc silnika

(kW)

Rozpórka

/ impuls

prędkości

(m/min)

Moc

silnika

(kW)

19 0.09 29.5 0.37

22 0.09 29.5 0.37

27 0.09 34 0.37

37 0.09 57.5 0.37

46 0.15 57.5 0.37

57 0.15 71 0.37

76 0.15 88.5 0.37


