Formularz na b ben kablowy
1. Długo

toru

20. Układ b bna kablowego
(Zgodnie z przykładami zastosowania)

10. Typ pracy
m

Poziomy

A

E

2. Jaka długo kabla powinna by
nawini ta na b ben ?

Pionowy

B

F

l=

Wisz ce
(Patrz przykłady zastosowania)

C

G

11. Wysoko

D

H

L=

m

(Je li centralnym punktem kabla ma by
rodek toru, to długo kabla musi by
połow długo ci toru)

monta u
m

3. Typ nawijania:
Spiralny
Cylindryczny

12. Nap d b bna kablowego

Monta na wysoko ci wi kszej ni 1000 m

Spr

nad poziomem morza

Obci

Nawijanie 3.2.3
4. Typ i rozmiar kabla:
Przekrój:
mm

21. Nadzwyczajny wpływ otoczenia

ynowy
nikowy

lub w kopalni

Za pomoc silnika elektrycznego

wilgotno

13. Napi cie i rodzaj pr du zasilaj cego
silnik nap dowy b bna

Silne wibracje

%
tak

Inne wpływy

2

V

rednica zew. kabla
mm

14. Ile razy urz dzenie b dzie u ywane w
ci gu godziny ?

nie
Siła d wi ku w dB zgodnie z DIN 45633

Waga kabla
/h

kg / m
5. Parametry pr dowe i moc odbiornika

15. Czas pracy urz dzenia w ci gu dnia

Od
Do

kW
A
6. % wypełnienia cyklu

o

Temperatura otoczenia w C

h
16. Pr dko
urz dzenia

podnoszenia lub jazdy

Zanieczyszczenie atmosfery
Pył piaskowy
Pył w glowy

m / min
7. Ile izolowanych pier cieni jest
wymaganych ?

Słona woda
Inne zanieczyszczenia w obszarze
monta u

17. Przyspieszenie

s

22. Wyko czenie

(b bny kablowe zawsze wyposa one s w
jeden nie izolowany pier cie PE)
8. Dla jakiego typu urz dze b ben b dzie
u ywany ?

18. Uło enie kabla

Gruntowanie I malowanie zgodne z
RAL 7031 (wykonanie normalne)

Pomi dzy torami

Galwanizowanie

Na zewn trz torów

Piaskowanie

(n.p. suwnica, d wig, uraw wie owy,
platforma itp.)

19. Kierunek rozwijania

Inne wyko czenie powierzchni

9. Czy b ben b dzie zamontowany:
Stacjonarnie
Na urz dzeniu przejezdnym

W prawo
W lewo
(Zawsze patrzone od strony b bna)
F.P.H.U. ETHOS Tomasz Czech
Tel/fax (32) 232 85 53
e-mail: ethos@ethos.pl

Dla nietypowych b bnów kablowych czy
b bnów silnikowych prosz naszkicowa
sposób monta u i poda warunki
zainstalowania.

