Innowacja

Bezpieczeñstwo

INSTRUKCJA ZABUDOWY

Jakoæ

ZAWÓR PRZE£¥CZENIOWY
DLA SYSTEMÓW WL
338 021 ...
338 048 ...

Sprawnoæ

Zastosowanie

1

Pozycja jazdy

Zawór prze³¹czeniowy stosowany jest do nape³niania i odpowietrzania poduszek powietrznych
w pojazdach samochodowych, które s³u¿¹ do
przewozu ³adunków kontenerowych i w zwi¹zku
z tym do podnoszenia i opuszczania ramy pojazdu samochodowego w celu podniesienia i
odstawienia kontenera.
Dzia³anie
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Pozycja "JAZDA"

Funkcja dzia³ania
Rysunek prze³¹czeniowy wed³ug DIN ISO 1219
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Z³¹cza 22 i 12 jak równie¿ 23 i 13 s¹ ze sob¹
po³¹czone .W tym momencie wystêpuje wiêc
swobodny przep³yw sprê¿onego powietrza z
zaworów poziomuj¹cych przez zawór prze³¹czeniowy do poduszek powietrznych i odwrotnie.
Zawór wlotowy i wylotowy w obydwu obwodach
jest zamkniêty. Rama pojazdu samochodowego
znajduje siê na normalnym poziomie.
Funkcjonowanie systemu jest takie samo jak w
uk³adzie zawieszenia powietrznego bez systemu
WL (WL - zmiana po³o¿enia ramy).
Równie¿ przy uszkodzonym przewodzie 11 system funkcjonuje normalnie dziêki zabudowanemu
specjalnemu zabezpieczeniu.
Dla zabezpieczenia przeciwko nieumylnemu
prze³¹czeniu z pozycji "Jazdy", zawór posiada
samoczynnie dzia³aj¹c¹ blokadê. Znajduj¹ca siê
na zaworze r¹czka zaskakuje samodzielnie pod
wp³ywem dzia³ania si³ sprê¿yny do wyciêcia
znajduj¹cego siê w pokrywie zaworu.
Dalsze prze³¹czenie zaworu w tym po³o¿eniu
jest mo¿liwe tylko poprzez wciniêcie i obrócenie
r¹czki.
Pozycja "PODNOSZENIE"

Przy prze³¹czeniu r¹czki w pozycjê "Podnoszenie" trzpienie zaworowe zostan¹ przesuniête
przez krzywkê w dó³. Po³¹czenie z³¹cz 22 do 12
i 23 do 13 zostanie przerwane, jednoczenie otwarte zostan¹ zawory wlotowe.
Sprê¿one powietrze przep³ywa ze z³¹cza 11 poprzez z³¹cza 22 i 23 do poduszek powietrznych. Rama pojazdu samochodowego podnosi siê. Przewody na z³¹czach 12 i 13, które w wyniku podnoszenia chwilowo osi¹gnê³y wy¿sz¹ wysokoæ, zostan¹ odpowietrzone b¹d nape³nione powietrzem przez zawory poziomuj¹ce.
Jako ogranicznik wysokoci przeciw przekroczeniu dopuszczalnej wysokoci poduszek (ramy) stosuje siê liny ograniczaj¹ce, zawory rygluj¹ce lub podobne rozwi¹zania standartowe (patrz pozycja "Stop").
Pozycja "OPUSZCZANIE"
Przy prze³¹czeniu r¹czki w pozycjê "Opuszczanie" trzpienie zaworowe przemieszcz¹ siê pod wp³ywem dzia³ania si³
sprê¿yn do góry. Z³¹cza 12 i 13 zostan¹ zablokowane, zawory wylotowe zostan¹ otwarte.
Poduszki powietrzne zostan¹ odpowietrzone przez z³¹cza 22, 23 i dalej przez z³¹cze 3.
Rama pojazdu samochodowego opuszcza siê. Przewody na z³¹czach 12 i 13 zostan¹ nape³nione lub odpowietrzone.

Pozycja "STOP"
Zawór prze³¹czeniowy posiada dwie pozycje
"Stop", które w zale¿noci od kolejnoci
prze³¹czenia "Podnoszenie" lub "Opuszczanie" znajduj¹ siê w jednej lub drugiej pozycji
koñcowej.
Dzia³anie obydwu pozycji "Stop" jest jednakowe i umo¿liwia w dowolnym momencie
cyklu "Podnoszenia" lub "Opuszczania"
jego zatrzymanie. Podczas prze³¹czenia
r¹czki w pozycjê "Stop" zawory wlotowe i
wylotowe zostan¹ zamkniête; wszystkie
z³¹cza zostan¹ zamkniête (zablokowane).
Stosunki cinieñ na z³¹czach 12 i 13 s¹
analogiczne jak przy "Podnoszeniu" i
"Opuszczaniu".

W pozycji "Jazda" ca. 209

Tylko dla z³¹cz
12, 13, 22 i 23

W pozycji zwolnionej ca. 206
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Tylko dla z³¹cza
3 i 11

4
3, 4
Droga prze³¹czenia
4 x45° = 180°

Zabudowa
Wybór miejsca do zabudowy zaworu jest
dowolny. Zawór prze³¹czeniowy dla systemu
WL mocujemy do ramy pojazdu samochodowego za pomoc¹ 4 rub M6. Podczas
zabudowy nale¿y zwróciæ uwagê, aby zawór
prze³¹czeniowy nie znajdowa³ siê pod bezporednim dzia³aniem wody wydostaj¹cej siê
spod kó³. Przy monta¿u nale¿y uwzglêdniæ,
aby osoba obs³uguj¹ca mia³a mo¿liwoæ obserwacji czynnoci "Podnoszenia" i "Opuszczania" ramy pojazdu lub kontenera.
Nale¿y zwróciæ uwagê na dogodny dostêp
i mo¿liwoæ prze³¹czenia r¹czki zaworu.
Do z³¹cza 3 mo¿liwe jest zamontowanie t³umika wydechowego lub rury odpowietrzaj¹cej.
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Uwaga niebezpieczeñstwo
338 021 001*
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* po³o¿enie z³¹cz

338 021 005*

Wystêpuje podnoszenie lub opuszczanie
ramy pojazdu samochodowego.
Nie wolno przebywaæ osobom nie upowa¿nionym w obrêbie poruszania siê ramy
pojazdu samochodowego.

7

338 021 006*

Obs³uga i konserwacja
Je¿eli stwierdzimy brak lub uszkodzenie
tablicy pozycji zaworu, nale¿y zabudowaæ
now¹. Obs³ugê i konserwacjê zaworu prze³¹czeniowego dokonuje siê wg. obowi¹zuj¹cych przepisów StVZO lub przepisów
EG.
Je¿eli podczas prób podnoszenia, opuszczania, jazdy lub specjalnej kontroli
zostan¹ zauwa¿one niedomagania w
dzia³aniu zaworu, nale¿y poddaæ go kontroli
wewnêtrznej lub wymieniæ na nowy.

* po³o¿enie z³¹cz
Rodzaje wykonania
Nr. zamówienia

Uwagi

338 021 001
338 021 005
338 021 006
338 048 001

z³¹cza
z³¹cza
z³¹cza
z³¹cza

gwintowe
gwintowe
gwintowe
push - in

Kontrola
Nale¿y przeprowadziæ kontrolê dzia³ania i szczelnoci.
Dane techniczne
Nonik energii:
Cinienie robocze:
Zakres temperatur:
Z³¹cza:
11, 3
12, 13, 22, 23
Opis z³¹cz:
12, 13
22, 23
11
3

sprê¿one powietrze
pe max 10 atm
-30°C do +80°C
M 14 x 1,5
M 12 x 1,5
= dop³yw energii (od zaworów poziomuj¹cych)
= odp³yw energii (do poduszek powietrznych)
= dop³yw energii ze zbiornika sprê¿onego powietrza
= odpowietrznik
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Niniejsza instrukcja odpowiada znajomociom i dowiadczeniom przy
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